
Měsíčník správního obvodu pro území Radotína, Zbraslavi, Velké Chuchle, Lipenců, Lochkova

Informace 
k volbám
5. a 6. října budeme 
volit do zastupitelstev 
městských částí, 
Magistrátu hlavního 
města Prahy a do 
Senátu.  

Markéta 
Fassati 
Sopranistka si 
zamilovala Radotín, 
nejvíce má v oblibě 
Místo u řeky. 

Havelské 
posvícení
Kdo vystoupí na 
tradiční slavnosti, 
která se koná  
13. a 14. října. 
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Vážení  
spoluobčané,
do rukou se vám 
dostávají jiné 
radniční noviny, 
než jste byli zvyklí. 
Změn je hned 
několik. Už na 
mimořádném 
vydání k novému
centru Radotína, které jste dostali na 
začátku letošního září, jsme si vyzkoušeli 
novou grafiku tohoto periodika. Věřím, že 
se líbila nejen nám, ale i vám. 
Rozhodli jsme se ji nasadit hned od dalšího 
vydání i do pravidelných měsíčníků. Noviny 
Prahy 16 budou tedy napříště vycházet 
v této nové podobě. A také v novém ter-
mínu. 
Tímto se omlouváme všem, kteří rad-
niční listy očekávali ve svých schránkách 
už v polovině září. Napříště budete noviny 
dostávat vždy na konci kalendářního 
měsíce, což přinese několik výhod. Napří-
klad kulturní program nebude začínat 
v půlce měsíce a končit v polovině dalšího. 
Takto uvidíte, co naše a okolní kulturní zaří-
zení nabízejí vždy od prvního do posled-
ního dne v nadcházejícím měsíci. 
Jelikož vychází toto vydání se zpožděním, 
koncipovali jsme ho jako dvojčíslo pro září 
a říjen s navýšeným počtem stran. Symbo-
licky je jich 16, což se k Praze 16 dobře hodí.
Část novin věnujeme volbám do zastu-
pitelstva našich městských částí i praž-
ského magistrátu. Ve dnech 5. a 6. října 
však budeme volit také nového senátora 
za volební obvod č. 17. Jelikož ten stáva-
jící, PhDr. Tomáš Grulich, již svůj mandát 
obhajovat nebude, je namístě mu poděkovat 
za jeho 12letou práci. Radotín velice často 
navštěvoval a snažil se nám jako legislativec 
pomáhat.
Přestože vím, že radotínští voliči patří ve 
srovnání se zbytkem země k těm mnohem 
více disciplinovaným a k volebním urnám 
chodí ve větším počtu, než je republikový 
průměr, chci vás požádat, abyste své právo 
volby neváhali využít i tentokrát. 
Finalizujeme několik významných staveb-
ních projektů a chystá se ten největší v his-
torii Radotína – výstavba nového radotín-
ského centra. Navíc vedeme už několik 
let debatu se správcem železnice o nové 
podobě nádraží a kolejových tratí. 
Rozhodně nehodláme od rozdělané práce 
utíkat a chceme ji dotáhnout do úspěšného 
konce. Aby se nám všem v Radotíně žilo 
ještě lépe než dnes. 
Váš Karel Hanzlík (ODS), starosta městské 

části Praha 16 – Radotín

U vchodu do haly se objeví dva kru-
hové bazénky – vířivka a brouzdaliště 
pro malé děti. V napojení na „starou“ 
budovu se navíc chystá pára. Stávající 
sauna, fungující v chladných měsících, 
zůstane venku s možností osvěžení 
v biotopu, jak je tomu i dnes.

Vznikající bazén se propojuje se 
zázemím venkovního koupaliště. Na 

Hned vedle Biotopu se už rýsuje 
hala nového krytého bazénu. 
„Po dokončení nabídne pěta-

dvacetimetrovou délku se čtyřmi kla-
sickými dráhami a jednou širší, rela-
xační, v níž bude i lavice s tryskami,“ 
popisuje Miroslav Knotek, radotínský 
místostarosta (ODS), který má sta-
vební projekty na starost. 

terase v prvním patře vyrůstá stro-
jovna vzduchotechniky a vytápění, 
vedle ní nově vznikne krytá restau-
race. O patro níže se otevřou pánské 
a dámské šatny napojené přímo na 
bazénovou halu. 

„Krytý bazén bude sloužit žákům 
místních školek, škol i gymnázia, pro 
veřejnost se počítá s ranními a odpo-

Slovo starosty

Nové radotínské stavby:
co nabídnou a kdy se otevřou?
Lávka přes Berounku, krytý bazén, protipovodňová zeď v Šárově kole, aula 
a nástavba na prvním stupni v areálu školy či hasičská zbrojnice. Některé 
finišují, u jiných se stavba brzy rozběhne. Odkdy budou radotínským 
obyvatelům k dispozici a co vše nabídnou?

ledními hodinami i s víkendy,“ uvádí 
Karel Hanzlík (ODS), radotínský sta-
rosta. 

Bazén se pro veřejnost otevře na 
jaře 2019. Celkové náklady na jeho 
výstavbu se blíží hranici 100 milionů 
korun. Součástí investice je také pře-
místění hradidlové komory, která patří 
k protipovodňovým opatřením.

Aula se zajímavým 
stropem
Prostor nevyužitého školního atria 
obsadila nová aula se zajímavým kle-
nutým stropem. Už je praktický hotová  
a v nejbližší době se začne využívat.

Pojme 230 diváků, což je o 100 více, 
než kolik nabízí sál Kulturního stře-
diska U Koruny. Některé kulturní akce 
se proto přesunou do tohoto nového 
prostoru.

„Aulu bude využívat základní škola, ale 
také umělecká škola nebo kulturní stře-
disko. Půjde o multifunkční prostor,“ 
říká Miroslav Knotek.

Stavba auly přišla na zhruba 20 milionů 
korun. Půlku platí radotínská radnice, 
druhá je hrazena z dotace z Magistrátu 
hlavního města Prahy. Hlediště auly 
je do poloviny vysouvací, aby diváci 
v zadních řadách měli dobrý výhled. 

Moderní nástavba  
na historické škole
Budova 1. stupně základní školy, 
známá ze seriálu Mach a Šebestová, 
prochází rozšířením o vestavbu čtyř 
nových tříd a kabinetu do její střechy. 
Ta se o jeden metr zvedne, její tvar ale 
zůstane zachován. 

Fasádu budovy z roku 1901 doplní 
ztmavený skleněný prstenec sloužící 
k prosvětlení podkrovních prostor. 

… pokračování na str. 3Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o.,  Vrážská 1562, 153 00  Praha
Tel.: 242 438 910, www.femat.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny ŠKODA AUTO a.s. včetně DPH platné do odvolání, nebo do 
vyprodání zásob. Ceny neobsahují montáž. Uvedené ceny jsou platné při vrácení původního 
DPF filtru. Kompatibilitu DPF filtru vždy konzultujte se svým autorizovaným partnerem ŠKODA.

ŠKODA Economy DPF

 již od 12 900 Kč

Hledáte řešení nefunkčního nebo zcela odstraněného filtru 
pevných částic? 
Šetřete finance i své zdraví a pořiďte si kvalitní a spolehlivě fungující ŠKODA Originální filtr 

pevných částic. 
Pokud vlastníte vůz starší 4 let, můžete využít akční nabídky ŠKODA Economy DPF filtrů, které 
reflektují zůstatkovou hodnotu vašeho vozidla. Navštivte náš autorizovaný servis ŠKODA, 
pomůžeme vám najít efektivní řešení.

Více informací na ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz 

VÝHODNÉ CENY 
 FILTRŮ
PEVNÝCH
  ČÁSTIC
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Kapacita nové školní auly je 230 míst.

Číslo 9–10/2018
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Kdy volíme

Volebními dny jsou pátek 5. října 
a sobota 6. října. Pokud z prvního 
kola senátních voleb nevzejde jasný 

vítěz s nadpoloviční většinou, vrátíme se 
do volebních místností i o týden později,  
12. a 13. října. 

Hlasovací lístky voliči obdrží do svých poš-
tovních schránek nejpozději 3 dny před 
volbami. Pokud je nedostanou, mohou si 
je vyžádat na Úřadě městské části Praha 16 
v Odboru občansko správním nebo je získají 
ve dnech voleb přímo ve své volební míst-
nosti. Pro případné druhé kolo senátních 
voleb budou hlasovací lístky k dostání pouze 
ve volebních místnostech.

Kdo může volit
Volit do místního zastupitelstva mohou 
občané České republiky, kteří mají v Radotíně 
trvalé bydliště. Nejpozději 6. října 2018 musí 
volič dosáhnout věku 18 let. To samé platí 
pro senátní volbu, jejího druhého kola se 
však může zúčastnit i ten, kdo dosáhne 18leté 
hranice 13. října.

Volit mohou i občané jiného státu Evropské 
unie s trvalým nebo přechodným pobytem 

V případě voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky platí termín distribuce hlasova-
cích lístků stejně jako u voleb komunálních. 
Budou doručeny nejpozději 3 dny před 
konáním voleb, a pokud by k doručení nedo-
šlo, může si je občan vyzvednout na úřadě 
městské části u Odboru občansko správního 
nebo v době konání voleb přímo ve volební 
místnosti.

Hlasovací lístky pro případné 2. kolo voleb 
nebudou distribuovány voličům, ale budou 
k dispozici přímo ve volebních místnostech.

Hlasovací lístky pro volbu do Senátu nemusí 
volič nijak upravovat. Stačí lístek s vybra-
ným kandidátem vložit do příslušné obálky, 
kterou obdrží od okrskové volební komise, 
a vhodit do volební urny.

Do Senátu lze hlasovat i na voličský průkaz, 
který je však třeba si včas zařídit. O voličský 
průkaz si lze zažádat osobně, písemně i elek-
tronicky skrze datovou schránku. K písemné 
žádosti o průkaz je nutné připojit úředně 
ověřený podpis.

O voličský průkaz lze zažádat elektronicky 
s pomocí datové schránky do 28. září 2018. 
Při osobní žádosti musí žadatel navštívit 
úřad nejpozději 2 dny před začátkem voleb, 
tj. 3. října 2018 do 16 hodin – do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů. Pokud to 
žadatel výslovně neuvede jinak, vydává úřad 
voličský průkaz automaticky pro obě kola 
voleb.

Na tento voličský průkaz však může volič hla-
sovat pouze v rámci volebního obvodu, kde 
volby probíhají a v jehož územním obvodu je 
volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu.

V případě „našeho“ voliče – občana žijícího 
trvale v Městské části Praha 16 lze na voličský 
průkaz hlasovat v rámci volebního obvodu 
č. 17, který zahrnuje území městských částí 
Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Pra-
ha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká 
Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, 
Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, 
Praha- Petrovice a část území městské části 
Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. 
Lhotka. 

Při ztrátě občanského 
průkazu
Upozorňujeme voliče, že pokud by v prů-
běhu voleb zjistili, že nemají platný občan-
ský průkaz, bude po dobu konání voleb 
otevřeno Oddělení evidence obyvatel 
a osobních dokladů, Odboru občansko 
správního, Úřadu městské části Praha 16, na 
adrese nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Ra-
dotín. Zde mohou voliči požádat o vystavení 
nového občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů, jenž jim bude vystaven na 
počkání, avšak s dobou platnosti pouze na 
jeden rok. S sebou je třeba přinést stávající 
občanský průkaz, 2 shodné fotografie, rodný 
list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání 
vysokoškolských titulů a vědeckých hod-
ností je třeba předložit příslušné diplomy. 

Gregor Dušička 

hlasovacích lístcích budou uvedeny všechny 
kandidující strany v pořadí podle vylosova-
ných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí 
navrženém stranami. Do Zastupitelstva 
městské části Praha 16 volíme 15 zastupitelů.

Tři možnosti, jak upravit 
volební lístek
První možností je dávat tzv. „malé“ křížky 
a volit jen jednotlivé kandidáty. Svůj hlas 
jim volič dá, když křížkem označí čtvere-
ček u jména každého vybraného kandidáta. 
Volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupi-
telů (nanejvýš tedy 15 v Radotíně), může 
tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Volič 
může dát hlas právě tolika kandidátům, kolik 
se volí zastupitelů, nebo méně. Pokud by však 
zakřížkoval více kandidátů, než kolik se volí 
zastupitelů, bude hlasovací lístek neplatný.

Druhou možností je použít tak zvaný „velký“ 
křížek a volit pouze jednu z kandidujících 
stran (koalic). V takovém případě volič kříž-
kem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce 
vybrané volební strany. Tímto způsobem volič 
dává hlas všem kandidátům vybrané strany. 
Kdyby však volič křížkem označil dvě nebo 
více stran, byl by hlasovací lístek neplatný.

Třetím a zřejmě nejsložitějším způsobem, 
jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, 
kdy volič kombinuje „malé“ křížky a „velký“ 
křížek. To znamená, že volič označí jedním 
velkým křížkem jednu kandidující stranu a k 
tomu zvolí „malými“ křížky jednotlivé kan-
didátky, ovšem pouze z jiné strany, než kte-
rou označil velkým křížkem.

Tato kombinace funguje tak, že hlas se připo-
čítá všem kandidátům s malými křížky a dále 
tolika kandidátům označené volební strany, 
kolik činí rozdíl počtů členů zastupitelstva, 
kteří mají být voleni, a označených jednot-
livých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 
kandidáti označené volební strany uvedeni 
v jejím sloupci.

Tuto třetí možnost můžeme vysvětlit na 
příkladu. Když se volí 15 zastupitelů a volič 
dá „velký“ křížek některé straně a 4 „malé“ 
křížky kandidátům z jiných stran, znamená 
to, že jeho hlas připadne 4 kandidátům ozna-
čeným „malým“ křížkem a prvním 11 kandi-
dátům ze strany, které dal „velký“ křížek.

Volba zastupitelů na pražský 
magistrát
Spolu s volbou místních zastupitelů vkládají 
voliči i druhý volební lístek, kterým vybírají 
své kandidáty pro Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy. Princip křížkování je zcela 
stejný jako u výběru radotínských zastupi-
telů. Volí se však celkem 65 zastupitelů.

Volba do Senátu
Druhá obálka, kterou voliči obdrží ve volební 
místnosti, bude barevně odlišena. Bude mít 
žlutou barvu a bude určena k volbě do Senátu 
Parlamentu České republiky. Volič do žluté 
obálky vkládá jen jeden lístek zastupující 
vybraného kandidáta. Na lístku se nic nekříž-
kuje ani jinak neoznačuje. 

MČ Praha 16
volební okrsek č. 16001 – hala u jídelny 
Pečovatelské služby Praha-Radotín, 
K Cementárně 1522/1c, Praha-Ra-
dotín, tel.: 725 524 914 pro voliče bydlící 
v oblasti Edenu na adrese:
Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cemen-
tárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod 
Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová 
– č. or. lichá čísla 1–9 (stará zástavba), Safí-
rová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 
3–17 a 2–6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, 
V sudech, Vápenná, Vinohrady.

volební okrsek č. 16002 – učebna Kultur-
ního střediska Radotín, náměstí Osvobo-
ditelů 44/15, Praha-Radotín, tel.: 725 524 
976 pro voliče bydlící v oblasti Viniček na 
adrese:
Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, 
Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na 
Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů 

Čekají nás trojí volby. Jak vybírat 
kandidáty do zastupitelstev a Senátu?
Na začátku října půjdeme k volebním urnám. Na řadě jsou volby do zastu-
pitelstev jednotlivých městských částí, do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a do Senátu. Ve volební místnosti si je nutné dávat pozor na barvy 
obálek.

 Volíme do zastupitelstev jednotlivých městských částí, hlavního města Prahy a do Senátu

 Volby se konají 5. a 6. října 2018

 Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin

 Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října

 Voličské průkazy se ke komunálním volbám nevydávají

  Do Senátu je možné volit po získání voličského průkazu pouze v rámci volebního obvodu, kde volby 
probíhají a v jehož územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu

  Hlasovací lístky dostanete s předstihem do poštovní schránky a pro případné druhé kolo senátních 
voleb budou hlasovací lístky k dostání ve volebních místnostech

v Radotíně, kteří však musí podat žádost 
o zapsání do dodatku stálého seznamu 
voličů. Občané jiného státu Evropské unie 
s přechodným pobytem však musí tento 
pobyt prokázat platným dokladem, jenž pro-
kazuje oprávněnost pobytu.

Ve volební místnosti
Volič po vstupu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním 
dokladem. Poté obdrží dvě úřední obálky. 
Jedna je určena pro odevzdání dvou hlaso-
vacích lístků – do radotínského zastupitelstva 
a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
Druhá obálka bude mít žlutou barvu a je 
určena pro volbu senátorů.

Volič poté zamíří za zástěnu, do místa urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam 
do obálek vloží upravené hlasovací lístky. 
Následně tuto obálku vhodí do volební 
urny.

Úpravu hlasovacích lístků může volič pro-
vést přímo v prostoru k tomu vymezeném 
za zástěnou nebo si je může přinést upravené 
z domova a za zástěnou je pouze vloží do 
úřední obálky.

V prostoru za zástěnou nesmí být nikdo 
s voličem přítomen, ani člen okrskové 
volební komise. Pouze s voličem, který sám 
nemůže upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu nebo nemůže číst či psát, může být 
přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek 
upravit a vložit do obálky.

Volič rovněž může ze závažných zdravotních 
důvodů požádat, aby své volební právo mohl 
uskutečnit doma. Požádat o to může před 
volbami na Úřadě městské části Praha 16, 
u Odboru občansko správního, a ve dnech 
voleb přímo u okrskové volební komise. Na 
takovouto žádost vyšle okrsková volební 
komise své dva členy s přenosnou schránkou 
přímo do místa bydliště voliče. 

Dvě různé obálky
Volič odevzdává tři hlasovací lístky. Jeden do 
zastupitelstva městské části, druhý do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy (oba přijdou 
do společné obálky) a třetím volí svého sená-
tora (žlutá obálka). 

Nejdříve se věnujme hlasovacímu lístku, kte-
rým voliči vyberou své zastupitele na radotín-
ské radnici (princip volby do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy je úplně stejný). Na 

Strany kandidující do zastupitelstev městských částí:

Městská část
Počet členů 

zastupitelstva
Zaregistrované volební strany pro volby do zastupitelstva MČ

Praha-Lipence 15 1. ODS, 2. Jednotné Lipence, 3. Pro Prahu, 4. HaFo Lipaňáků, 5. Sdružení pro Lipence 

Praha-Lochkov  9 1. „Sdružení Lochkov 2018“

Praha 16 (Radotín) 15 1. koalice Společně pro Radotín – TOP 09, KDU-ČSL a SZ, 2. ČSSD, 3. ODS,  
4. KSČM, 5. Česká pirátská strana

Praha-Velká Chuchle 13 1. ODS, 2.TOP 09, 3. PRO PRAHU, 4. ANO 2011

Praha-Zbraslav 17 1. ODS, 2. 100pro Zbraslav, 3. KSČM, 4. ČSSD, 5. Zbraslav!, 6. NEZÁVISLÍ,  
7. Společně pro Zbraslav: Nezávislí a TOP 09, 8. SPD

Kde kdo volí: přehled volebních 
místností v Radotíně a okolí
V rámci našeho správního obvodu budou komunální i senátní volby probí-
hat v těchto městských částech: Praha 16 (Radotín), Praha-Lipence, Praha-
-Lochkov, Praha-Velká Chuchle a Praha-Zbraslav.

– stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, 
Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, 
U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

volební okrsek č. 16003 – klubovna 
Sportovní haly, U Starého stadionu 
1585/9, Praha-Radotín, tel.: 725 524 834 
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídli-
ště na adrese: Sídliště, Týřovická.

volební okrsek č. 16004 – Základní škola 
Radotín, přístavba u budovy jídelny, 
Loučanská 1112/3, Praha-Radotín, tel.: 
725 524 820 pro voliče bydlící v oblasti 
od Horymírova náměstí po Rymáň na 
adrese:
Horymírovo náměstí, V. Balého, Felbe-
rova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, 
Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na 
Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadio-
nová, Zítkova.

volební okrsek č. 16005 – učebna 
v budově Channel Crossings, Vrážská 
238/8, Praha-Radotín, tel.: 725 524 348 
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na 
adrese:
Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matě-
jovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo 
kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, 
Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

volební okrsek č. 16006 – Restaurace 
Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Pra-
ha-Radotín, tel.: 725 524 823 pro voliče 
bydlící v oblasti Lahovské na adrese:
Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, 
Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, 
Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, 
Solná, Strážovská – mezi č. or. 63–123 
a 58–78 včetně č. p. 2141, Strunkov-
ská, Topasová, U Sanatoria – č. or. 11–45 
a 26–52, Živcová.

volební okrsek č. 16007 – Sokolovna TJ 
Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha 
-Radotín, tel.: 725 524 703 pro voliče byd-
lící v oblasti Benátek na adrese:
Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, 
Grafitová, Jaspisová, Na Betonce – mezi ori-
ent. č. 7–17, mezi orient.č. 2–24 včetně event. 
č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvo-
májová – mezi orient. č. 18–36, mezi orient. 
č. 11–47, Strážovská – mezi orient. č. 8–56 
a mezi orient. č.19–61, Štěrková, U Sanato-
ria mezi orient. č. 1–9 a  mezi orient. č. 6–22, 
U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových.

volební okrsek č. 16008 – učebna Kultur-
ního střediska Radotín, náměstí Osvobo-
ditelů 44/15, Praha-Radotín, tel.: 725 524 
879 pro voliče bydlící v oblasti nového 
sídliště na adrese:
Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová – 
orient.č. sudá 2–16 (nová zástavba), náměstí 
Osvoboditelů nová zástavba.

MČ Praha-Lipence
volební okrsek č. 39001 – Základní škola 
Praha-Lipence, Černošická 168

MČ Praha-Lochkov
volební okrsek č. 40001 – zasedací míst-
nost Úřadu MČ, Za Ovčínem 1

MČ Praha-Velká Chuchle
volební okrsek č. 54001 – ZŠ Charlotty 
Masarykové, nová přístavba, Starochuchel-
ská 240/38, Velká Chuchle
volební okrsek č. 54002 – ZŠ Charlotty 
Masarykové, nová přístavba, Starochuchel-
ská 240/38, Velká Chuchle
volební okrsek č. 54003 – Česká zeměděl-
ská univerzita, SAFINA, V Lázních 15/1, 
Malá Chuchle

MČ Praha-Zbraslav
volební okrsek č. 56001 – Základní škola, 
Hauptova 591 
volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbroj-
nice, Žitavského 571 
volební okrsek č. 56003 – Základní škola, 
Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56004 – Výz. ústav meli-
orací a ochr. půdy, Žabovřeská 250 
volební okrsek č. 56005 – Výz. ústav meli-
orací a ochr. půdy, Žabovřeská 250 
volební okrsek č. 56006 – Základní škola, 
Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56007 – Základní škola, 
Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56008 – Základní škola, 
Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56009 – Základní škola, 
Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56010 – Objekt č.p. 125, 
Lahovičky–Strakonická ul.

gd
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Střešní okna vedou do školního dvora, 
takže nenaruší vzhled střechy při 
pohledu od kostela či radnice. 

„Vznikající učebny uvolní prostory nad 
jídelnou, které dnes slouží nejen dru-
žině, ale také 1. stupni základní školy,“ 
vysvětluje Miroslav Knotek.

Nové třídy děti obsadí ve druhém 
pololetí školního roku. Vestavba 
přijde na zhruba 26 milionů korun, 
21 milionů je hrazeno z dotace 
Evropské unie, pět milionů zaplatí 
Městská část Praha 16. „Celkem jsme 
za poslední čtyři roky získali z unij-
ního rozpočtu 66 milionů korun. Za 
polovinu této částky jsme zmoderni-
zovali areál školy,“ vyčísluje starosta 
Radotína Karel Hanzlík.

Lávka jako v Londýně
Stavba nového přemostění Berounky 
se rozběhne ještě letos, potrvá dva 
roky a svými tvary připomene známý 
londýnský most Millennium Bridge. 
Nahradí lávku poškozenou povod-
němi v letech 2002 a 2013. Její statika 
je narušená a zůstává pod pravidelným 
dohledem.

Nová radotínská dominanta dostane 
dva pilíře – jeden bude usazený do 
vody a druhý najde své místo na zbra-
slavském břehu. Podpěry získají tvar 
písmene „Y“ a propojí je husté lanoví. 

„Nová lávka bude na radotínské straně 
vycházet téměř ze stejného místa jako 
současná. Nevydá se však přímo na pro-
tější břeh, ale zamíří směrem doprava 
proti proudu a na zbraslavské straně se 
přímo napojí do ulice K Radotínu,“ říká 
starosta Karel Hanzlík.

Anketa

Díky nové trase bude sloužit až do 
jejího otevření pěším a cyklistům stá-
vající most. Ten se následně zbourá. 
Stavba lávky přes Berounku přijde na 
téměř 62 milionů korun a uhradí ji 
pražský magistrát.

Hasiči vyjedou rovnou 
na Karlickou
Nová základna radotínských dobro-
volných hasičů vzniká v Karlické ulici 
v místě vedle pekařství neboli za Kul-
turním střediskem U Koruny. 

Dobrovolní hasiči mají k dispozici tři 
velká auta – dvě stříkačky a automo-
bilový žebřík – a také pomocná a his-
torická vozidla. Část vybavení zůstane 
i nadále u profesionálních hasičů vedle 
sběrného dvora, zbytek zaparkuje 
v nové budově. 

Nová zbrojnice vyrůstá na místě 
bývalé mateřské školy, pro kterou se 
vzhledem k její konstrukci vžilo ozna-
čení „dřevák“. Hasiči by měli novou 
základnu využívat od února 2019. 

Cena stavby je asi 33 milionů korun, 
25 milionů korun pochází z rozpočtu 
Hlavního města Praha, zbytek platí 
radotínská radnice.

V budově nebudou chybět šatny, klu-
bovna a další zázemí. Je dobré vědět, 
že dobrovolní hasiči mají k dispozici 
stejné ochranné oděvy a dýchací pří-
stroje jako profesionálové.

Výjezd na hlavní ulici bude ošetřen svě-
telným zařízením, podobně jako v ulici 
V Sudech. 

Stop vodě  
v Šárově kole
Letos v prosince skončí stavba protipo-
vodňové stěny v Šárově kole. Majitele 
okolních nemovitostí ochrání před vel-
kou vodou. 

Vydělají na ní však také cyklisté 
a chodci. Podél zdi vzniknou oddě-
lené stezky pro pěší a milovníky jízdy 
na kole, aby zbytečně nedocházelo ke 
kolizním situacím. 

Náklady na stavbu 450 metrů dlouhé 
zdi činí 55 milionů korun. Celou sumu 
poskytl pražský magistrát. Součástí 
výstavby jsou i přeložky inženýrských 
sítí a vybudování nové páteřní větve 
splaškové kanalizace. 

Další opatření proti povodni připra-
vuje Městská část Praha 16 pro oblast 
Rymáně. Chystá se také ochrana před 
velkou vodou pro radotínské firmy 
sídlící podél ulice Výpadové, přípravu 
i realizaci tohoto záměru financují 
tamní společnosti. 

I o další ochraně uvedeného území 
však radotínská samospráva jedná 
a aktuálně řeší vhodnou technickou 
i ekonomickou variantu pro ochranu 
bytových objektů u Výpadové ulice. 
,,Jsme na úplném začátku a aktuálně 
zjišťujeme stanoviska dotčených kom-
petentních orgánů,“ sděluje starosta 
Karel Hanzlík a doplňuje: ,,Zvažujeme 
vytvoření sofistikovaného přírodního 
valu, který by se táhl za bytovými domy 
podél plánovaného sportovně rekreač-
ního areálu až ke křižovatce s Přeštín-
skou ulicí.“ 

Petr Buček

V Radotíně finišuje nebo se brzy rozběhne hned několik staveb – bazénu, auly, lávky přes Berounku, nástavby školy, protipovodňové zdi, staví 
se školní jídelna. Na kterou se těšíte a proč?

Daniela Holá, 
asistentka na VŠ (45)
Já osobně i moje děti se 

těšíme na bazén. Možnost 

jít si v zimě zaplavat do 

krytého bazénu, který 

bude kousek od domova, bude skvělá. Také 

jsem slyšela, že bazén budou využívat děti 

v hodinách tělocviku, což určitě uvítají. Děti se 

také těší na novou aulu a rozšířenou jídelnu. 

Jestli se mohu vyjádřit také k lávce, tak je 

určitě potřeba, využívá ji hodně lidí včetně 

mě, ale nová podoba mi nějak nezapadá 

do okolí a nehodí se ke starému kostelu 

a budově školy. Zvolila bych méně monstrózní 

a nápadnou variantu.

Daniel Kedroň, 
IT manažer (38)
Jsem zvědavý na novou 

lávku. Jezdím hodně 

na kole, tak doufám, že 

bude plně průjezdná 

i pro cyklisty, a nejen pro pěší. Podoba 

nového mostu se mi líbí. Také se moc 

těším na nový krytý bazén a doufám, že 

se jako součást stavby řeší i parkování, 

které nebude narušovat plynulost 

dopravy a omezovat místní obyvatele. 

Nerespektování míst k parkování 

dost trápí nejen ty, kteří bydlí v těsné 

blízkosti, ale i ostatní, kteří třeba jen 

projíždějí kolem. 

Stanislava Frajerová, 
učitelka ZŠ (47)
Těším se na aulu, protože v ní bude 

možné pořádat různé akce pro děti. 

Prostor bude reprezentativní a takový 

dnes škole chybí. Zároveň se zvýší úroveň 

kulturních akcí, které se v ní budou pořádat. Nová školní 

jídelna zase přinese větší komfort pro všechny, kteří se 

v ní stravují. Nyní v ní často není k hnutí. Učitelé ocení, 

že budou moct poobědvat společně a při jídle probrat 

pracovní záležitosti. Dnes v jídelně všichni tak trochu 

bojujeme o místo. Také děti si rády sednou společně se 

svými kamarády. Oceňuji i nový bazén, plavání v rámci 

tělesné výchovy bude určitě přínosem. Děti dosud musely 

cestovat na hodiny plavání do okolních městských částí  

a v zimě často při návratu nastydly.

Markéta Havlíková, 
instruktorka jógy 
(44)
Mám radost, že se Radotín 

tak rozvíjí, a navíc dobrý 

pocit, že záměrem je 

zpříjemnit život místních lidí. Jako matka 

školních dětí oceňuji změny v areálu 

zdejší školy a pevně doufám, že až budou 

projekty dokončeny, zajistí větší komfort 

při vyučování i větší radost dětí z výuky. 

Já sama se nejvíc těším na nový bazén. 

Z vizualizace stavby jsem nadšená. Skvělé 

je i to, že bazén budou moci využívat děti ze 

školy v rámci tělesné výchovy, a nebudou 

tak muset nikam dojíždět. 

… pokračování z str. 1

Takto bude vypadat nová  
lávka přes Berounku z ptačí perspektivy.

Pohled na bazén směrem od parkoviště

Protipovodňová zeď vyrůstá v Šárově kole.
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Sohledem na nárůst počtu žáků 
základní školy a zvýšený zájem 
ze strany Gymnázia Oty Pavla 

přistoupila radotínská radnice k navý-
šení kapacity školní kuchyně a jídelny. 
Radnice je zřizovatelem základní 
školy i školní jídelny, a nezbývalo jí 
než v rekordně krátkém čase zajistit 
finanční prostředky. A také připravit 
rekonstrukci tak, aby odpovídala navý-
šení kapacity z 1000 na 1300 strávníků 
dotované školní stravy. 

„Během prázdnin se kompletně pře-
dělala vzduchotechnika varny, myčky 
a přípraven, včetně instalace gast-
rostropu, což není zrovna obvyklá 
technologie přívodu a odtahu vzduchu 
ve školních jídelnách,“ uvádí Miroslav 
Knotek (ODS), radotínský místosta-
rosta. Přestavbou prošla i elektroinsta-
lace. 

Kvůli náročnosti prací bylo nutné celou 
rekonstrukci rozdělit na dvě etapy. Sta-
vební úpravu prodělalo celé podzemní 
patro, kde vznikly nové šatny pro 
kuchařky. A také bramborárna, sklady, 
přípravna zeleniny a strojovny vzdu-
chotechniky. V patře dostaly novou 
podobu všechny ostatní přípravny. 
Novinkou je pět nových moderních 
chladicích boxů pro skladování potra-
vin. Přibyly další toalety, i pro vozíč-
káře. 

Nyní bude na řadě přístavba nové 
části jídelny. Návrh pavilonu pochází 
z pera architekta Petra Šindeláře ze 
Studia Vllnna. Přístavba je navržena 

Pětaosmdesát nových školáků 
nastoupilo v září do čtyř prvních 

tříd Základní školy Praha–Radotín. 
Škola má nyní celkem 819 žáků, kteří 
jsou rozděleni do 21 tříd prvního 
a 13 tříd druhého stupně. Radotínská 
mateřská škola přijala do nového 
školního roku celkem 94 dětí, celkově 
ji tak navštěvuje 302 dětí.

Městská část Praha 16 pořádá 
ve čtvrtek 4. října 2018 slav-

nostní vítání nejmenších občánků 
Radotína. Pozvánku obdrží rodiče 
dětí, které se narodily v období od 
února do července 2018. Děti budou 
uvítány jako noví občánci města 
Radotína a budou jim předány 
pamětní knihy s dárečky a květi-
nou pro maminku. V dopoledních 
hodinách bude z důvodu této akce 
zcela uzavřeno pracoviště matrik, 
Odboru občansko správního na 
adrese Václava Balého 23/3 v Pra-
ze-Radotíně. O službu CzechPOINT 
a ověřování je v této době možné 
požádat na Odboru živnostenském 
ÚMČ Praha 16, náměstí Osvobodi-
telů 21 a dále také u České pošty.

Školní jídelna prochází 
zásadní obměnou

Krátce

Ředitel jídelny Daniel Lukosz: 
Chci, aby dětem u nás chutnalo 

Téměř 30 milionů korun investuje radotínská radnice do modernizace 
školní jídelny a do její přístavby, která přinese rozšíření o 120 nových 
míst. Zatímco kompletní rekonstrukce kuchyně musela být dokončena 
během prázdninových měsíců, kdy se v jídelně nevařilo, samotná pří-
stavba bude probíhat za provozu a chod jídelny nenaruší. Hotova má být 
letos v listopadu. 

na jižní straně objektu, na nádvoří are-
álu základní školy. Objekt bude stát na 
sloupech, přízemí bude průchozí. 

Po architektonické stránce má objekt 
charakter jednoduché kubické formy 
s proskleným pláštěm a dřevěným stí-
něním na jižní straně. Půjde o další 
výrazný prvek v areálu školy, podobně 
jako unikátní dřevěný strop školní 
auly. „Přístavba svou lehkou formou 
záměrně kontrastuje se stávajícím 
objektem školy a tím jasně přiznává, že 
je pouze jejím doplňkem,“ uvádí archi-
tekt Petr Šindelář. 

Vpořadí čtvrtý radar měřící řidi-
čům rychlost jejich vozidel stojí 

od 29. srpna v ulici K Cementárně. 
Zařízení zaznamenává okamžitou 
rychlost směrem od Lochkova do 
centra Radotína.

Pozor na uzavírku ulic v rámci 
festivalu „Vejvodova Zbraslav“. 

Z důvodu pořádání tohoto mezi-
národního festivalu dojde 22. září 
v době od 15 do 19 hodin k úplné uza-
vírce ulic U Národní galerie a Zbra-
slavské náměstí (jedno rameno kři-
žovatky navazující na ulici U Národní 
galerie). Současně v rámci této akce 
dojde k odklonění trasy autobuso-
vých linek, bližší informace budou 
zveřejněny na webových stránkách 
MČ Praha 16. Pořadatelem akce je 
Orfea s r. o., festivalová a organi-
zační kancelář, cestovní agentura 
a Městská část Praha-Zbraslav.

Chystá se také uzavírka ulice 
V Bílce ve Zbraslavi. Z důvodu 

kompletní rekonstrukce kanalizace 
a obnovy vodovodu bude v termínu 
od 10. 9. do 21. 12. 2018 úplně 
uzavřena ulice V Bílce (v úseku: 
U Prádelny – Elišky Přemyslovny) 
v Praze–Zbraslavi. Zhotovitelem 
stavby je STAMET, s. r. o.

Před půl rokem převzal vedení 
školní jídelny Daniel Lukosz. 
Jeho hlavním cílem je, aby 

jídelna vařila moderně. A zároveň 
chutně.

Jaké jsou vaše zkušenosti s hro-
madným stravováním? 
Po vysoké škole, kde jsem studoval obor 
hotelnictví, turismus a lázeňství, jsem 
nastoupil do společnosti, která zajišťo-
vala stravování pro pražské soukromé 
a státní instituce. Vařila přibližně šest 
tisíc obědů denně. Začínal jsem na 
pozici manažera cateringu na pobočce, 
která zajišťovala stravování na minis-
terstvu dopravy, kde jsem se po dvou 
letech posunul na pozici provozního 
manažera, a měl tak na starost celou 
firmu. Chtěl jsem se ale vrátit zpátky 
do restauračního provozu, nastoupil 
jsem do firmy s fastfoodovým zaměře-
ním na thajská a asijská jídla, opět jako 
provozní manažer. Poté mne oslovilo 
výběrové řízení na tuto pozici ředitele 
příspěvkové organizace. 

Čím vás zaujala možnost vést 
radotínskou školní jídelnu?
Většina lidí nemá dobré vzpomínky na 
stravování ve školních jídelnách. Řekl 
jsem si, že bych to chtěl změnit. Chci, 
aby u nás dětem i dospělým chutnalo. 
Aby měli dobré vzpomínky na školní 
jídelnu, kde si vždy pochutnali, aby 
vzpomínali na moderní a chutnou gast-
ronomii nebo že je tam obsluhoval milý 
personál. Spousta šéfkuchařů a vedou-
cích vám bude říkat, že takhle vařit 
nejde, ale ono to jde. 

Jak se liší stravování dospělých od 
toho školního? 
Hlavní rozdíl je v tom, že musíte dodržo-
vat spotřební koš. Jsou nastavené limity, 
které uvádějí, kolik ryb, masa, mléčných 
výrobků nebo luštěnin musíme za měsíc 
splnit. 

Kolik porcí denně vaříte? 
900 jídel pro studenty, 200 porcí pro 
základní školu ve Velké Chuchli. Dal-
ších strávníků, jako jsou senioři, pracov-
níci úřadu nebo učitelé, je celkem 270. 
Denně tedy jde zhruba o 1370 obědů, 
které připravuje 11 kuchařek a kuchařů. 

Jídelna je po letních prázdninách 
zmodernizovaná. Jak se vám a kole-
gům nově vaří? 
S těmito technologiemi, jako jsou napří-
klad moderní elektricky ovládané tla-
kové pánve s dotykovým displejem či 
nejmodernější konvektomaty, jsem se 
setkal, nejsou pro mě žádnou novin-
kou. Je pravda, že takový vzduchotech-
nický strop je opravdu ve školní jídelně 
nadstandardní, a moc si vážím toho, 
že zrovna v naší jídelně tyto vymože-
nosti jsou. Co se týká práce, jsem rád, 
že můžeme v tomto prostředí tvořit. 
Myslím, že to můžu tvrdit i za kolegyně 
kuchařky, protože vaření v jídelně je 
určitě týmová práce, která se nám tím 
rozhodně zjednodušila. 

Chcete změnit veřejné mínění 
o jídelně?
Chtěl bych, aby si děti, které přijdou ráno 
do školy, jsou zkoušené, píšou písemky, 
mají svoje chmury, starosti nebo se jim 
třeba ten den něco nepovedlo, řekly, že 
dneska je v jídelně nějaké dobré jídlo 
a že se do školy těší. Myslím si totiž, že 
všechna spokojenost prochází trávicím 
traktem. Z vlastní zkušenosti vím, že 
nejhorší muž je ten hladový. A ženy to 
mají obdobně. 

Vaříte poměrně dost klasických 
jídel. Jeden den je na jídelníčku 
znojemská hovězí pečeně s housko-
vým knedlíkem, další den následuje 
bratislavská vepřová plec s těsto-
vinami. Jsou radotínští strávníci 
konzervativní? 
Jsme národem knedlíkářů, a tak i děti 
milují omáčky a knedlíky. Bohužel maso 
méně. Starší žáci či studenti, a přede-
vším kluci, jedí masité pokrmy ve větší 
míře. Do Česka přicházejí nové trendy, 
máme asijskou, francouzskou, italskou 
kuchyni, která je velice oblíbená, zvlášť 
u dětí, máme i arabskou, k níž nemám 
zrovna kladný vztah. Třeba dnes jsme 
měli králičí stehna, a tedy i s kostí, na 
smetaně a jako přílohu rýži. Většinou 
bývá ten problém, že děti všeobecně 
jídla s kostí nejedí. Ale nám se vracely 
jen okousané kostičky. I na rýži máme 
fintu, ale tu vám neprozradím.

Která jsou tedy nejoblíbenější 
radotínská školní jídla? 
Smažené obecně, třeba řízky, pak těs-
toviny. To je úplně top. Můžu jmenovat 
i pizzu, buchtičky se šodó nebo krupico-
vou kaši. Sladká jídla jsou hodně oblí-
bená, i u dospělých. Jsme holt společ-
nost, která je na sladkém závislá a máme 
je spojeno s odměnami už z domova. 
Oblíbený je i Caesar salát, který na jídel-
níček opět brzo zařadíme, ještě v září.

Vaříte špagety s kečupem? 
Ne, my těstoviny s kečupem neděláme. 
Kdo vaří s kečupem, měl by podle 
mě zahodit kuchařskou čepici. Použí-
váme rajčatový protlak, loupaná rajčata 
a cibulový základ. Dochucujeme koře-
ním a pak ladíme konzistenci do husté 
omáčky jen podobné kečupu a posypané 
strouhaným sýrem. Tím se vyhneme 
glutamátu, éčkům a pokrm je i zdravý. 

Používáte hodně luštěnin, ať už 
v hlavních jídlech nebo v polévkách. 
Mladším dětem nalévají polévku 
družinářky, ale hlavně starší děti 
polévky moc nejedí, je to pravda?
Nemyslím si. Někdo nejdřív sní hlavní 
jídlo a teprve potom si dá polévku. 
Pravda je ta, že ne každé z dětí na 
druhém stupni si polévku dá. To ano. 
Polévka je grunt, základ. Luštěniny 
mám rád, jsou v nich bílkoviny a čistí 
střevní mikroflóru, a nejen ty, také třeba 
špaldovou mouku, ta patří mezi mé 
oblíbence, používáme ji do moučníků. 
Co se týká mouky, snažím se jí dávat 
co nejméně, takže omáčky a polévky 
zahušťujeme kukuřičným nebo rýžo-
vým škrobem nebo bramborem. 

Máte připravená nějaká překvapení, 
která nám prozradíte? 
Když se blíží nějaké svátky spojené 
s typickým pokrmem, zařadím ho. 
Stejně jako komerční restaurace. Takže 
v listopadu bude svatomartinská husa, 
na Velikonoce zase velikonoční nádivka. 
A na Vánoce bramborový salát a řízek či 
houbový kuba s českými hříbky. 

Jana Hejrová

Druhá etapa rekonstrukce kuchyně 
proběhne během příštích letních 
prázdnin. Na řadě bude výměna pod-
lahy a stěn varny a doplnění nových 
technologií. 

Jídelna vaří pro žáky základní školy, 
sousedního gymnázia a další dospělé 
strávníky – zaměstnance škol, úřadu 
městské části či penzisty. Jde o příspěv-
kovou organizaci, která je zřizovaná 
Městskou částí Praha 16. Od března 
letošního roku je novým ředitelem 
jídelny Daniel Lukosz. 

Jana Hejrová

Zákon 304/2013 Sb., o veřej-
ných rejstřících právnických 

a fyzických osob, ve znění účin-
ném od 1. ledna 2018, zřizuje 
tzv. „evidenci skutečných maji-
telů“. Jedná se informační systém 
veřejné správy a tato evidence je 
neveřejná. Živnostenský úřad upo-
zorňuje zejména právnické osoby 
zapsané do obchodního rejstříku, 
že musí do 1. ledna 2019 zapsat 
skutečného majitele právnické 
osoby. Zápisy do evidence provede 
příslušný rejstříkový soud nebo 
notář.

Letní sucho spojené s extrém-
ními teplotami způsobovalo 

vysychání půdy a ohrožovalo také 
vzrostlé dřeviny. Technické služby 
Praha-Radotín proto zajišťovaly 
zalévání všech květinových záhonů 
i nových výsadeb v městské části. 
Multikára však kvůli menší nádrži 
nestačila. Proto se radotínská 
radnice domluvila s dobrovolnými 
hasiči na mimořádném zalévání 
městských parků jejich technikou. 
Například park před hotelovým 
domem hasiči zvlažili vodou ze 
dvou cisteren, zálivka pokračovala 
v parku u Koruny a postupně se 
dostala i na další místa.

Děti se mohou těšit na více místa.
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Šéf jídelny Daniel Lukosz

Školní jídelna
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Jsme na přírůstek obyvatel připra-
veni. Základní škola se rozrostla už 
před čtyřmi lety, kdy se vybudoval 
celý jeden nový pavilon. Loni se ote-
vřely čtyři nové třídy v nástavbě nad 
západním křídlem 2. stupně, kde jsou 
i modernizované dílny. Další třídy nyní 
přibydou díky půdní vestavbě ve staré 
budově. Během následujících dvou let 
chceme zvýšit kapacitu mateřské školy 
na náměstí Osvoboditelů o dalších 
300 míst. Na rozdíl od okolních obcí 
či městských částí Radotín neměl pro-
blém s kapacitou v mateřských školách. 
Komfort se zvýší i u školního stravo-
vání, ještě do konce školního roku se 
rozšíří kapacita jídelny, přičemž letos 
se investovalo do zázemí jídelny, vel-
kou modernizací prošla kuchyně, pří-
pravny, skladovací prostory.

Bude se dál Radotín rozvíjet? 
Chystáte do budoucna nějaké další 
developerské projekty?
Nechceme Radotín zastavět. Není 
v našem zájmu, aby se tu prodal každý 
metr čtvereční plochy investorům, jak 
se to někde děje. Jsme na okraji Čes-
kého krasu, dotýkáme se lesů, naší 
městskou částí protéká krásná řeka 
Berounka a bylo by nezodpovědné, aby 
se tak pěkné místo zastavělo. Musíme 
myslet na příští generace, na to, že tu 
naše děti budou vychovávat své děti, 
jim musíme připravit dobré místo 

k životu. V tomto duchu jsme dávali 
i připomínky a podněty k připravo-
vanému Metropolitnímu plánu hl. m. 
Prahy.

Každý dobrý politik, i ten komu-
nální, by měl mít nějakou vizi do 
budoucnosti. Jaká je ta vaše, jak by 
měl Radotín za deset, patnáct let 
vypadat?
V mé gesci na radnici je mimo jiné 
i životní prostředí. A to je oblast, které 
se musíme všichni, nejen my na rad-
nici, v příštím období hodně věnovat. 
Souvisí to mimo jiné i s klimatickými 
změnami v posledních letech. Je důle-
žité věnovat velkou pozornost vodnímu 

hospodářství, investovat do chytrých 
řešení v hospodaření s vodou, ekolo-
gických projektů a bydlení. Byl bych 
moc rád, kdybychom za pět deset let 
už neviděli v Radotíně a okolí žádný 
černý dým z komínů, kdyby domy byly 
osazeny technologiemi na sběr dešťové 
vody, kdyby tu vznikaly nové pasivní 
domy a rekonstrukce domů s technolo-
giemi umožňujícími maximální ener-
getickou soběstačnost. Snahou bude 
i co nejvíce podpořit elektromobilitu 
a minimalizovat dopady neskutečného 
stupně automobilizace, jelikož už dnes 
není výjimkou, že v rodině jsou i tři 
auta. 

A pak je tu ještě další rovina, která zase 
souvisí s mou profesí kantora. Jako 
důležitou vidím oblast vzdělávání. Přál 
bych si, aby měl Radotín dostatek kva-
litních učitelů, a to na všech stupních, 
od mateřských škol až po gymnázia, aby 
tu vyrůstaly generace s dobrým vzdělá-
ním, které se budou do Radotína, třeba 
po zahraniční štaci, zase vracet. Inves-
tice do vzdělání a ekologie vidím pro 
budoucnost nejen v našem Radotíně 
jako klíčové. 

Vraťme se ale zpět zase na náš, 
radotínský píseček. Jednou z věcí, 
kterou se Radotín nemůže moc pyš-
nit, jsou ubytovny. Proč se nedaří 
tento problém vyřešit?
Je to, bohužel, legislativní problém 
a problém celorepublikového nedo-
statku a podstavu strážníků městské 
a státní policie. My z pozice vedení 
městské části nemáme páky na to, aby-
chom mohli toto podnikání s lidskou 
bídou zastavit. Měli jsme řadu jed-
nání s majiteli ubytoven, nabízeli jsme 
jim řešení, ale bezvýsledně. Dokud 
se nezmění pravidla, za jakých jsou 
vypláceny peníze za ubytování lidem 
v hmotné nouzi, nemá situace řešení. 
Nicméně věřím, že se brzy podaří legis-
lativu změnit, už z důvodu, že jako 
starostové dáváme na všech možných 
setkáních a sněmech podněty tento 
stav řešit. Zatím jsme odkázáni na 
větší kontroly ubytoven a na práci bez-
pečnostní agentury, která dohlíží na 
veřejný pořádek.

Proč ale nemá městská policie 
hlídky na problémových místech?
Je to kapacitní a personální problém. 
Dlouhodobě upozorňujeme na to, že 
městská policie v Radotíně potřebuje 
personálně posílit. Bohužel, obdobná 
situace, jak jsem již uváděl, je takřka po 
celé republice. Jako radnice nemáme 

ani úplnou pravomoc práci městské 
policie organizovat, jelikož má svoje 
obvodní i celopražské ředitelství. Rád 
bych ale, aby strážníci více dohlíželi 
na dění v ulicích a věnovali se ve větší 
míře preventivní činnosti před repre-
sivní.

Za pár dní jsou volby. Nemohu se 
tedy nezeptat – s čím jdete do voleb 
vy osobně?
Miluji Radotín a chci být pro něj 
nadále užitečný a prospěšný. Rovněž 
zastávám názor, že se nemá odcházet 
od rozdělané práce. Za ta léta, ač si to 
možná mnozí spoluobčané neuvědo-
mují a berou vše jako samozřejmost, 
se udělala spousta dobré práce. Ale 
je ještě celá řada projektů, které se 
dlouhodobě připravují a je potřeba je 
dokončit. Díky dlouholeté zkušenosti, 
pracovitosti, bez ohledu na čas a cíle-
vědomosti, je chci naplňovat. K tomu 
mne vedou i zavazují předchozí 
výsledky komunálních voleb, kde 
jsem v roce 2010 a 2014 obdržel his-
toricky nejvyšší podporu od radotín-
ských občanů v počtu preferenčních 
hlasů pro jednoho kandidáta. Toho si 
nesmírně vážím a beru to stále jako 
obrovskou motivaci do dalších let.

Opozice, která sice nebyla za celé 
čtyři roky vidět, ale nyní před 
volbami musí vytáhnout nějaké 
zbraně, tvrdí, že by radnici prospěla 
větší konkurence, tedyjiná než jed-
nobarevná vláda…
Jako občanský demokrat jsem samo-
zřejmě zastáncem konkurenčního 
prostředí. My jej máme přímo v naší 
straně. Kdyby byl někdo na jednáních 
naší radotínské organizace, která se 
pravidelně schází v měsíčním inter-
valu, viděl by, kolik různých názorů 
v rámci systémových a koncepčních 
řešení toho či jiného problému či pro-
jektu zazní. Jsou i témata, u kterých se 
dokážeme mezi sebou docela hodně 
pohádat. A já si vážím toho, že doká-
žeme vždy najít nějaký kompromis, 
nějaké řešení, které je nejlepší pro 
naše spoluobčany. A k té větší kon-
kurenci… Domnívám se, že současné 
rozložení sil v radotínském zastupi-
telstvu je spravedlivé a je odrazem 
toho, jak kdo pracuje či nepracuje. 
Přijde mi zvláštní, že pár týdnů před 
volbami najednou strany volají po 
větším zastoupení v zastupitelstvu, 
ale během posledních čtyř let se jejich 
zástupci nesejdou, nepřipomínkují 
návrhy Rady, nepřipravují své alter-
nativy, nezapojují se do veřejného 
života v Radotíně. Pouze před volbami 
sestaví horkou jehlou kandidátní lis-
tinu a narychlo připravují program, ve 
kterém doslova opisují naše projekty 
a návrhy. 

Proč by měli lidé volit v Radotíně 
Občanskou demokratickou stranu?
Mohl bych skromně říct – protože je 
naše práce vidět. Dokázali jsme, že 
umíme řídit městskou samosprávu, 
že umíme dobře hospodařit, že doká-
žeme získat nejrůznější investiční či 
neinvestiční prostředky na různé pro-
jekty, vybavení a služby, že se umíme 
postarat o naše občany. Dalším důle-
žitým důvodem je to, že jsou před 
námi největší investiční akce v historii 
Radotína a je potřeba, aby je koor-
dinovali a byli u nich lidé, kteří mají 
bohaté komunální zkušenosti. Jelikož 
na všech těchto projektech dlouhodobě 
pracujeme, chceme je dotáhnout ke 
zdárnému konci. Náš tým je připraven 
pracovat pro dobrou budoucnost naší 
krásné městské části. 

Petr Buček

akcemi státu jako v případě moderni-
zace železničního koridoru, nebo se 
jedná o privátní projekt a investice jako 
u výstavby 2. etapy centra Radotín. 
Každopádně u obou máme velký vliv 
na přípravu projektů a jsme uváděni – 
například na ČVUT – jako ukázka ide-
ální spolupráce investora a samosprávy. 
Radotín čeká velká proměna, která 
rozhodně ovlivní život jeho obyvatel 
v příštích zhruba pěti letech. Právě 
nyní, v době ekonomického růstu, 
je ideální doba tyto investice rozjet. 
Bude to náročné období, ale s dobrým 
koncem. Radotín se za pár let stane 
moderní městskou částí, kde bude 
hodně zeleně, dostatek parkovacích 
míst, veškerá občanská vybavenost, 
dobrá dopravní obslužnost a přibydou 
snad i služby, které dosud v Radotíně 
chybí. Už nyní je velký zájem o nové 
nebytové prostory ve vznikajícím cen-
tru a určitě bude zájem i o nové byty.

Překvapilo vás, jak rychle se pro-
daly byty v první etapě výstavby?
Ani ne, dlouhodobě víme, že Radotín 
je žádanou lokalitou. Co mě však velmi 
potěšilo, že téměř dvě třetiny nových 
bytů si pořídili lidé z Radotína. Což je 
důkaz toho, že se jim tu líbí, že tu chtějí 
žít, vychovávat své děti.

Nebudou chybět kapacity ve ško-
lách a školkách?

Jste dvanáct let ve funkci 
starosty. Co vám ta práce dala 
a naopak vzala?

Dvanáct let je na první pohled hodně 
dlouhá doba, ale já mám pocit, že ten 
čas tak rychle utíká, jako bych do toho 
pomyslného vlaku naskočil teprve 
nedávno. Cítím to tak asi proto, že 
i přes časté časové vytížení mě ta práce 
pořád hodně baví a naplňuje. Mám 
radost z každé maličkosti, která se nám 
na radnici povede, těší mne podpora 
radotínských spoluobčanů, kteří oce-
ňují to, jak se za ta léta Radotín změnil 
k lepšímu. Když bych měl odpovědět 
jednou větou, co mi ta práce dala, tak je 
to můj dobrý pocit z toho, že má služba 
občanům Radotína dává smysl.

A co vám vzala?
Samozřejmě hlavně čas. Často pracuji 
do večerních hodin, o víkendech jsou 
svatby nebo nějaké společenské akce, 
takže osobního volna moc nemám ani 
o sobotách a nedělích. To se odráží  
i v mém osobním životě, jelikož nemám 
tolik času na své blízké.

Kdybyste měl krátce vyjmenovat 
největší vaše úspěchy, kterých jste 
na radnici se svým týmem dosáhl, 
které by to byly?
Myslím, že radotínští občané sami 
vidí, kolik se toho za těch posledních 
dvanáct let změnilo. Především jsme 
stabilizovali hospodaření městské části 
a optimalizovali chod úřadu. To pova-
žuji za největší úspěch, od kterého 
se mnohé odvíjí. Reagujeme včas na 
potřeby našich občanů, jako je navy-
šování kapacity ve školních zařízeních 
a v jídelně. Zasíťovali jsme 90 procent 
Radotína, naše městská část bude brzy 
skoro celá chráněna proti velké vodě, 
povedla se rekultivace břehu Berounky 
s cyklostezkou a fitness parky, milov-
níci sportu mají k dispozici sportovní 
halu, biotop, teď přibude krytý bazén. 
Vzniklo tu několik dětských hřišť, 
skatepark. Nabízíme neuvěřitelné 
množství kulturně společenských akcí 
a programů, velmi výrazně finančně 
podporujeme volnočasové organi-
zace působící v Radotíně. Za poslední 
čtyři roky jsme vyřešili velké množ-
ství majetkových záležitostí, včetně 
převedení bývalého zahradnictví pod 
gymnáziem z majetku státu do našeho 
majetku, který budou využívat skauti. 
To jsou věci, které nejsou úplně vidět, 
ale stojí v mnoha případech i několika-
leté úsilí. Radotín se stal vyhledávanou 
lokalitou, v níž se hodnota nemovi-
tostí za těch dvanáct let možná zdvoj-
násobila. Přes velké množství investic 
dokážeme hospodařit s vyrovnaným či 
vlastně přebytkovým rozpočtem, což 
považuji za úspěch a věřím, že to takto 
vnímají i spoluobčané.

Hlavní investice Radotín teprve 
čekají, v plánu je výstavba nového 
centra, rekonstruovat se bude vla-
kové nádraží, má se stavět parko-
vací dům, nové objekty budou mít 
hasiči i policie. Není to moc velké 
sousto? 
Ano, i když některé investiční akce, 
které jste zmínil v otázce, jsou buď 

Karel Hanzlík: Musíme 
myslet na příští generace
Je starostou Radotína od roku 2006, nyní mu končí třetí funkční období. 
Jak se od té doby Radotín změnil? Co čeká jeho obyvatele v dalších 
letech? A co vlastně „starostování“ obnáší? Nejen to se dozvíte v rozho-
voru s Karlem Hanzlíkem. 
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Mgr. Karel Hanzlík
Poprvé v komunálních volbách kandidoval 
v Radotíně v roce 1994 a díky preferenčním 
hlasům skončil hned na druhém místě. Stal se 
zastupitelem a předsedou školské a kulturní 
komise. Od roku 1998 působil jako radní, od roku 
2002 zastával post místostarosty a od roku 2006 je 
radotínským starostou.

Radotínský starosta Karel Hanzlík
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UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940  www.hanarozenska.tk

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková

 

Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

 Botox 
 Výplně vrásek 
 Laserové ošetření 
 Odstranění kožních výrůstků 

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

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 

 

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

- plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30 

Pracovní náplň:
finální montáž elektronických zařízení, pájení a osazování desek,
výroba a instalace kabelových svazků. 
Požadujeme:
vyučení v oboru elektro, schopnost práce podle výkresu, zručnost a pečlivost.
Nabízíme:
5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky, flexipassy, příspěvek na MHD,
klimatizované pracoviště, pracoviště Radotín - Výpadová u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ
Více informací na WWW.POLL.CZ

Výrobní pracovník
ELEKTROMECHANIK

Město Černošice
vyhlašuje konkurzní řízení

na pracovní místo
ředitele/ředitelky

Mateřské školy
v Černošicích,

příspěvkové organizace.

Více informací na:
www.mestocernosice.cz

Výběrová řízení
na volná pracovní místa

Pr
ah

a

Nabízíme domácí kuchyni ze surovin od místních farmářů
a ubytování v 11 luxusních ****pokojích.
Hostům je k dispozici wellness, půjčovna kol a dětské hřiště.
Restaurace 60 míst u stolu, terasa 40 míst, altán 20 míst.

Rochoty 930, Dobříš, www.rochota.com
Email: rochota@rochota.com
Tel.:721518394

Nabízíme uspořádání akcí na klíč - teambuildingy,
oslavy narozenin, svatby (speciální pokoj pro zamilované).

Doprava: pěšky, na kole, na koni nebo na běžkách.
Autem přes obec Halouny, Rochotskou ulicí do lesa,
přes zákaz vjezdu  /neplatí pro naše hosty/,
po 3 km odbočit doprava na Rochotu.

JÓGA proti bolestem zad
Od 8. 10. 2018 do konce ledna 2019 vždy

v pondělí 19:15 – 20:45 hod.
Mateřská škola Petrklíč, Nám. Osvoboditelů 1368, 

Praha - Radotín – vchod z ulice Hadravská
Pro začátečníky i pokročilé, možnost
první lekce na vyzkoušení ZDARMA

Ivo Staněk, tel. 603 816 008,
e-mail: joga.ivostanek@seznam.cz
www.facebook.com/ivostanek.56

TČM, LIPOSUKCE,
DEPILACE, MASÁŽE

Tel: 724 530 051
Jeremisport

Toaletní papír a gastro zboží
za dostupné ceny
Kontakt: Zbraslav

606 044 425, 777 704 077
e-mail: jb.obchod@seznam.cz
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Vychází 24.9.2018. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 1.11.2018.

Uzávěrka pro inzerci: do 22.10.2018.
Distribuce do všech poštovních schránek 
ve správním obvodu zajištěna prostřed-

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

a fotografie se nevracejí. 

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

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

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

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

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24

MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů
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Politické strany kandidující do zastupitelstva 
Městské části Praha 16 (Radotín) se představují
1)  Koalice Společně pro 

Radotín – TOP 09,  
KDU-ČSL a SZ

Proč kandidujeme v komunálních vol-
bách 2018
Bývá obvyklým koloritem jakýchkoli 
voleb, že ti, kteří do té doby vládli, zdů-
razňují a zveličují vše, co se jim v uplynu-
lém volebním období podařilo, zatímco ti, 
kteří byli v opozici, naopak jejich činnost 
podrobují nemilosrdné kritice a neopo-
menou připomenout, že oni, kdyby mohli, 
by vše dělali jinak, a hlavně lépe. Z tohoto 
pohledu začneme poněkud netradičně: 
nikoli kritikou, ale uznáním faktu, že 
Radotínu se daří a že současné vedení obce 
dosáhlo v uplynulých volebních obdobích 
mnohých úspěchů. Proč tedy kandidujeme 
a usilujeme o zvolení do radotínského 
zastupitelstva, navíc v „opozičních“ lavi-
cích, neboli jako kritici současné radnice?

To, že jsme v předchozích řádcích uznali 
úspěchy Radotína, a tím vlastně pochválili 
vedení obce, neznamená, že v Radotíně je 
vše v pořádku a že máme na řešení všech 

problémů stejný názor. Bohužel, při sou-
časném poměru sil v radotínském zastu-
pitelstvu (12:3 ve prospěch vítězné strany 
v minulých volbách) radnice na onen jiný 
názor nemusí brát zřetel, což se už něko-
likrát potvrdilo a což podle nás není opti-
mální stav. Jsme přesvědčeni, že dobře 
fungující městská část potřebuje silnou 
opozici – kvůli zdravé kritice, kontrole a v 
neposlední řadě proto, aby „neusnula na 
vavřínech“. Proto jsme spojili síly (radotín-
ská TOP09, KDU-ČSL a Zelení) a kan-
didujeme v nadcházejících volbách pod 
názvem „Společně pro Radotín“, s cílem 
zajistit potřebnou pluralitu názorů a vytvo-
řit zdravou protiváhu dominantní ODS. 
Radotínské veřejnosti předkládáme pro-
gram, v němž jsme se zaměřili na bezpeč-
nost, bydlení, kvalitní služby, zdravotnictví, 
dopravu, životní prostředí, vzdělání a kul-
turu. Považujeme se za patrioty a chceme 
spolupracovat na tom, aby Radotín byl 
i nadále dobrou adresou a kvalitním mís-
tem pro život. Podrobné znění našeho pro-
gramu obdržíte na letácích, naleznete na 
plakátech a na našich webových stránkách. 

2) ČSSD
Sociální demokraté se již od roku 

1994 podílí na chodu Městské části Praha 
– Radotín. Máme zkušenosti nejen s prací 
v odborných komisích a výborech, ale 
i zkušenosti pracovní či životní. V součas-
ném volebním období 2014-2018 je naším 
zastupitelem Jan Kořínek, který zastává 
funkci předsedy Finančního výboru ZMČ 
Praha 16. Zdeněk Hradecký je členem 
Dopravně bezpečnostní komise, kde pra-
videlně přispívá svými názory k řešení 
důležitých bodů. Rádi bychom navázali na 
práci, kterou jsme za posledních několik let 
vykonávali pro náš Radotín. Naši kandidáti 
do zastupitelstva chtějí v novém volebním 
období přispět svým hlasem ke konstruk-
tivnímu rozhodování celého zastupitelstva, 
ale i rady obce tak, aby nebyl slyšet jen 
jeden hlas. Fungování samosprávy a servis-
ních organizací obce je na dobré úrovni. 
Máme však několik nápadů, jak vše zefek-
tivnit. Vážíme si všech zaměstnanců úřadu 
a příspěvkových organizací, a proto je 
budeme podporovat všemi možnými pro-

středky a benefity. Není nám lhostejná 
stále se zhoršující situace kolem bezpeč-
nosti každého z nás. Musíme mít pocit jis-
toty, když jdeme po ulicích. Nelíbí se nám 
určité lokality, kde dochází ke shlukování 
občanů a porušování zákonů. Vyhláškou 
o zákazu pití alkoholu to však nevyřešíme. 
Obchůzkové služby nemohou být vidět jen 
ráno u přechodů pro chodce v blízkosti 
školských zařízení. Podporujeme spor-
tování mládeže a aktivní trávení volného 
času. Proto investování do sportovních 
oddílů nebudeme zanedbávat. Navrhneme 
zavedení sportovních tříd v rámci všech 
sportů, které se v Radotíně vyskytují, čímž 
budeme mimo jiné cílit na zkvalitňování 
úrovně základní školy. Zásadním téma-
tem je pro nás všechny doprava a s tím 
spojené parkování. V Radotíně je několik 
míst, která bychom rádi vyřešili. Ať už je to 
průjezd kolem ZŠ Loučanská, či parkování 
u Biotopu nebo snížení rychlosti a omezení 
průjezdu tranzitní dopravy v ulici Prvomá-
jová. Jasně chceme definovat parkování pro 
radotínské rezidenty na celém území. Pod-

3)  Občanská demokratická 
strana – místní sdružení 
Radotín

Naše zkušenost s řízením Radotína je 
nezastupitelná
Vážení voliči, 
již za několik dní budete v komunálních 
volbách rozhodovat o složení zastupitel-
stva městské části Praha 16 – Radotín. 
Dovolujeme si ve zkrácené podobě před-
ložit několik bodů, proč byste měli dát hlas 
programu a lidem z radotínského sdru-
žení Občanské demokratické strany:

1. Dodržujeme volební program 
Podařilo se nám mimo jiné reagovat 
na aktuální potřeby a rozšířit kapacitu 
základní školy, postavit novou víceúčelovou 
aulu, zkapacitnit školní jídelnu, zrekultivo-
vat břeh Berounky, vybudovat dalších 450 
metrů nových protipovodňových opatření, 
podzemní kontejnerová stanoviště, dokon-
čit zateplování domů na Sídlišti, zřídit 
nová parkovací místa a přechody, postavit 
nová dětská hřiště a fitness parky, zasíťovat 
další části Radotína a s investorem dokon-
čit první etapu bytové výstavby v Centru 
Radotín. Před dokončením je krytý bazén 
a nová hasičská zbrojnice. To a mnoho dal-
ších bodů obsahoval náš volební program 
na léta 2014–2018. Sliby voličům plníme.

2. Umíme hospodařit
Veškeré investiční akce, poskytované služby, 
ale i bohatý kulturní a společenský pro-
gram, aktivity pro děti, mládež či seniory 

5) Česká pirátská  
strana

Vážení spoluobčané,
podzimní komunální volby vždy zname-
nají příležitost pro obohacení dosavad-
ního politického dění a celkového smě-
řování měst a obcí. V případě Radotína 
chceme otevřít diskusi týkající se dlou-
hodobé udržitelnosti a správnosti pro-
bíhající přeměny naší městské části 
v nedílnou součást městské zástavby 
a vyhodnotit pozitiva a negativa možné 
změny vývoje směrem k periferii spoju-
jící hlavní pražskou městskou zástavbu 
a Prahu západ. Taková změna je repre-
zentována posílením charakteristik 
zahradního města poskytujícího dosta-
tek životního prostoru, zeleně, ale i kul-
turního, sportovního a jiného vyžití 
tak, aby Radotín byl skutečně ideálním 
místem pro život všech svých obyva-
tel bez ohledu na jejich věk, zdravotní 
stav, vzdělání nebo například majetkové 
poměry. 

V konkrétních bodech se zasadíme 
o vypracování dlouhodobého urbani-
stického plánu rozvoje městské části, 
jehož součástí bude i komplexní řešení 
otázky dopravy, jejích dopadů a par-
kování, tedy otázek, které v současné 
době tíží obyvatele Radotína asi nej-
více. Součástí plánu bude i jednotná 
koncepce venkovní reklamy, tzv. vizu-
álního smogu, která, spolu s výraz-
ným navýšením výsadby nových 
stromů a zeleně, zefektivněním údržby 
a úklidu veřejných prostor a otevře-

Poznámka: Politické strany jsou seřazeny podle čísel, která jim určil los pro kandidátky 
do zastupitelstva Městské části Praha 16. Texty dodaly jednotlivé strany a koalice, 
redakce Novin Prahy 16 do nich nezasahovala.

4) KSČM
Vážení a milí spoluobčané,

Komunistická strana Čech a Moravy 
– místní organizace Radotín se vám 
představuje jako kandidátní strana do 
voleb místního zastupitelstva. Nejen, 
že se pravidelně účastníme na veřejném 
životě v naší obci, ale naši kandidáti, 
kteří dostanou vaši důvěru, budou při-
stupovat k výkonu své práce v zastupi-
telstvu jako vždy odpovědně. Budou 
mít na zřeteli zejména prosazování 
oprávněných zájmů občanů Radotína 
v souladu s ostatními politickými sub-
jekty, které se na rozvoji naší městské 
části podílejí.

Náš volební program, který jsme při-
pravili a při jehož plnění budeme spo-
luvytvářet podmínky pro další rozvoj 
Radotína a spokojený život našich 
občanů i návštěvníků městské části 
Praha 16, vychází z přání a plánů 
občanů, kteří chtějí pro naši městskou 
část také něco dobrého udělat. Jsme 
přesvědčeni, že společnou prací ve pro-
spěch těch, kteří rádi v naší obci nejen 
bydlí, ale podílejí se i na rozvoji aktivit, 
které přispívají ke kulturnímu a spor-
tovnímu vyžití nás všech, můžeme 
našimi skromnými silami přispět. 
I když naše organizace není početná, 
ani zrovna nejmladší, myslíme si, že 
máme co nabídnout. 

Komunální politika není až tolik o poli-
tice, jako o spolupráci všech, kteří 
spolupracovat chtějí. Naši zastupitelé 
se v minulosti vždy podíleli na plnění 
všech úkolů, které místní úřad řešil a ve 
spolupráci s ostatními členy radotín-
ského zastupitelstva prosazovali opráv-
něné zájmy občanů městské části Praha 
16 – Radotín. Proto i nadále předpoklá-

dáme, že při plnění našeho volebního 
programu budeme spoluvytvářet pod-
mínky pro další rozvoj Radotína a nava-
zovat na vše pozitivní, co se v minulých 
letech podařilo uskutečnit (a že toho 
není málo) a za což je třeba součas-
ným radním a zastupitelům poděko-
vat. Proto bychom chtěli ve spolupráci 
s ostatními subjekty vytvářet podmínky 
pro spokojený život a práci našich spo-
luobčanů v Radotíně.

Předkládáme občanům Radotína pro-
gram, při jehož plnění budeme podpo-
rovat ekonomický a investiční rozvoj 
naší městské části, další zkvalitňování 
služeb pro radotínské občany a podpo-
rovat rozumnou ekologickou politiku 
místního úřadu. Rovněž tak budeme 
obhajovat právo na přiměřené byd-
lení prostřednictvím našich zástupců 
v bytové komisi zastupitelstva tak, jak 
jsme to dělali dosud. V této souvislosti 
prosazujeme i zajištění dostatečného 
počtu sociálních a tzv. startovacích bytů 
ve správě místního úřadu a jejich při-
dělování těm, kteří nemají na komerční 
nájem.

Naši případní zastupitelé budou pro-
sazovat zajištění finančních a materiál-
ních podmínek pro zachování, případně 
rozšíření optimální sítě předškolních 
zařízení a základního školství podle 
zájmů a potřeb občanů Radotína včetně 
jejich využívání pro volnočasové akti-
vity dětí a mládeže.

Za kandidáty do radotínského zastu-
pitelstva přeji všem občanům, aby ve 
volbách měli šťastnou ruku a zvolili si 
zastupitelstvo, které nejen naváže na 
dosavadní velmi dobrou práci radotín-
ské radnice, ale postoupili dál ve zve-
lebování naší krásné městské části – 
Radotína.
PhDr. František Černohorský, vedoucí 

kandidát na kandidátní listině KSČM

Naši kandidáti mají s danou problemati-
kou zkušenosti, někteří díky svému povo-
lání, jiní i proto, že pracovali v uplynulém 
volebním období ve výborech a komisích 
radotínského zastupitelstva, autoři tohoto 
článku též jako zastupitelé. Z toho, co se 
nám podařilo v těchto pozicích prosadit, 
můžeme uvést četná doplnění územního 
plánu nebo významný podíl při zajištění 
autobusové linky na Viničky, na prosazení 
řady dalších nápadů jsme bohužel neměli 
politickou sílu. 

V minulých komunálních volbách nás na 
místa zastupitelů vynesly preferenční hlasy 
voličů. Za tyto preferenční hlasy jsme 
velmi rádi a děkujeme za ně, ale chceme 
vás při této příležitosti požádat: chcete-li 
nás opět zvolit do místního zastupitelstva, 
abychom mohli prosazovat náš společný 
program, prosíme, zvolte celou naši kandi-
dátku – jenom tak lze dosáhnout toho, aby 
náš případný hlas v budoucím zastupitel-
stvu byl slyšet a měl větší váhu. 
Luděk Sedlák, Jan Martínek, zastupitelé za 

TOP09 a KDU-ČSL

porujeme vybudování parkovacího domu, 
která musí být vystavena co nejdříve. Pod-
poříme příchod nových pracovníků Měst-
ské policie a lékařů konkrétními kroky. 
Pokud budeme revidovat rozdělování 
městských bytů, určitě nalezneme byty, 
které k nám přilákají nové zaměstnance. 
Zřídíme nízkonákladové a startovací byty 
jak pro mladé páry, maminky samoživi-
telky, tak i naše seniory. Zajistíme plno-
hodnotné kulturně sportovní programy 
pro seniory. Stále nás zajímají názory všech 
občanů – chceme vás všechny zapojit do 
chodu a spolurozhodování formou par-
ticipativního rozpočtu. Od začátku jsme 
podporovali výstavbu Centra Radotín, tak 
i vznik nového bazénu. Domníváme se, že 
takovéto projekty pozdvihnou naši měst-
skou část o několik pater vzhůru. V dnešní 
spleti všech zákonů se běžný člověk málo-
kdy vyzná, proto zavedeme právní pora-
denství pro občany zdarma. 

Více našich myšlenek naleznete na 
www.vizeradotin.cz.

se povedlo uskutečnit bez zadlužení jediné 
koruny. Rozpočet městské části dokonce 
dlouhodobě vykazuje mírný přebytek.

3. Naše práce je vidět
Rozvoj Radotína, kterého si lze všimnout 
na každém kroku, je výsledkem usilovné 
a důsledné práce, kterou odvedly v posled-
ních čtyřech letech desítky zaměstnanců 
Úřadu městské části Praha 16 – Radotín, 
a to právě pod taktovkou radních a radotín-
ských zastupitelů z řad Občanské demokra-
tické strany, kteří byli díky vašim hlasům 
v roce 2014 zvoleni. Naši lidé nepracují pro 
Radotín jen v odborných komisích na rad-
nici, ale ve svém volném čase a bezúplatně 
také v místních spolcích a oddílech jako 
trenéři, vedoucí či členové vedení. Jejich 
práce je prostě vidět. 

4. Nemáme co skrývat
I přes dominantní výsledek a počet man-
dátů v Zastupitelstvu městské části Praha 
16 jsme zcela otevření a nemáme a nemu-
síme něco skrývat, proto jsme umožnili 
opozičním zastupitelům, aby se stali před-
sedy dvou nejdůležitějších orgánů, a to 
kontrolního a finančního výboru zastupi-
telstva. Opozice tak měla v rukou veškerou 
kontrolu nad námi prováděnou správou 
Radotína.

5. Máme zkušenosti 
Radotín čekají v příštích letech největší 
investiční akce v jeho historii. Bude se 
budovat nové centrum, kde vzniknou 

nové byty, obchodní pasáže, požadované 
náměstí, spousta zeleně, bude se rekon-
struovat nádraží a železnice, stavět nové 
zázemí pro policii, připravuje se nástavba 
školky, je potřeba navýšit kapacitu školní 
jídelny. Akce takového rozsahu představují 
nejen jednání s investory, ale také důklad-
nou projekční přípravu či snahu o opti-
mální časový a pracovní harmonogram. 
Především jde však o zajištění financo-
vání, a to jak z fondů Evropské unie, tak 
i rozpočtu hlavního města či městské části. 
S tím vším máme dlouholeté zkušenosti. 

6. Jsme čitelní, na rozdíl od 
konkurence 
Znáte naši práci, znáte naše radní, naše 
zastupitele, naše kandidáty. Na rozdíl od 
naší politické konkurence jsme čitelní 
a pod dlouholetou a důslednou kontrolou 
veřejnosti – vaší, i opozice v zastupitelstvu.
Jsme radotínští patrioti, připraveni dotáh-
nout naše vize a plány do úspěšného konce 
tak, aby místo, kde žijeme, bylo ještě krás-
nější. Aby se to povedlo, potřebujeme i Váš 
hlas. Přijďte 5. a 6. října k volbám a dejte 
hlas Občanské demokratické straně. Naše 
zkušenost je nezastupitelná.

Náš volební program v plném znění a také 
představení našich kandidátů najdete na 
www.odsradotin.cz a na Facebook.com/
ODSRadotinP16.
Karel Hanzlík, předseda Místního sdružení 

ODS a starosta Městské části Praha 16 – 

Radotín

ním veřejného prostoru umění, bude 
směřovat k celkové kultivaci veřejného 
prostoru. V oblasti odpadového hos-
podářství připravujeme pilotní pro-
jekty založené na principech cirkulární 
ekonomiky.

Jsme proti privatizaci majetku městské 
části, a naopak chceme směřovat k roz-
šiřování fondu nemovitostí a zajistit tak 
dlouhodobé příjmy i řešení bytové situ-
ace pro potřebné. Pro stávající obyvatele 
Radotína připravujeme návrh směřující 
k jejich zvýhodnění při využívání veřej-
ných služeb a organizací městské části. 
Organizace zřizované městskou částí 
projdou revizí hospodaření a budeme 
usilovat o vyšší transparentnost jak 
těchto organizací, tak samotné činnosti 
úřadu městské části. Chceme, aby při-
pravované projekty byly představovány 
již od raných fází, kdy je možné zavá-
dět skutečně konstruktivní diskusi, při-
pomínkovat je a posléze je také reálně 
přizpůsobovat požadavkům obyvatel. 
Veškeré projekty musí být představo-
vány včetně explicitního vyhodnocení 
pozitivních i negativních dopadů na 
svoje okolí tak, aby měl každý obyvatel 
Radotína včas přístup ke všem dostup-
ným informacím. 

Společným jmenovatelem všech navrho-
vaných kandidátů je vztah k Radotínu, 
na jehož dalším vývoji se chtějí podílet 
a chtějí jej s Vámi otevřeně diskutovat. 
Věříme, že se nám to společně podaří. 
Budeme se těšit!



|9| Radotín je in

Dětství kolem klavíru
Markéta Fassati pochází z hudební 
rodiny. Je dcerou českého dirigenta, 
sbormistra a hudebního pedagoga 
Lubomíra Mátla. Hudbou se živila 
i její maminka, působila jako hudební 
teoretička. A tak bylo přirozené, že se 
u nich doma vše točilo kolem piana, 
houslí, zpěvu. Často pořádali domácí 
koncerty, nezřídka se u nich potká-
vali hudebníci a muzicírovalo se. Také 
Národní divadlo a Rudolfinum měli za 
rohem. Markéta je z pěti sester.

„Role se krásně otočila. Dnes zvu 
tatínka a jeho sbor na své koncerty 
já. Když se celá rodina potkáme na 
Vánoce, vždy si zazpíváme. Také sestry 
mají děti, které se věnují hudbě – hrají 
na violoncello či housle. Odkaz a geny 
rodičů prostě fungují,“ vypráví křehká 
blondýnka, která se po chvíli rozpovídá 
o své lásce ke golfu či tenisu. A taky 
motorkám. „To tam nepište, už jsem ji 
prodala,“ směje se. Miluje Itálii, a tak si 
nejdříve pořídila skútr, protože tam je 
to velmi rozšířený dopravní prostředek. 

Časem si začala pořizovat velké stroje 
a pořád zvyšovala kubaturu. Pak jednou 
svezla svého budoucího manžela Mar-
tina Fassatiho, tenisového kouče, který 
společně s Helenou Sukovou v roce 
1983 vybojoval titul mistrů republiky 
ve smíšené čtyřhře. Motorka ho nadchla 
a hned si ji chtěl koupit také. „V tu chvíli 
se to ve mně zlomilo, dostala jsem o něj 
strach a řekla, že ji prodám,“ říká a se 
smíchem vypráví, jaký údiv vzbuzovalo, 
když přijela na koncert nebo na zkoušku 
na motorce. „Všichni se ptali, kdy přijde 
ta sopranistka, a najednou se ve dveřích 
objevila holka v kraťasech a s helmou.“ 

I ve zrekonstruovaném domě 
v Radotíně bude ateliér a zkušebna 
a nebude tam chybět klavír, na který 
Markéta hraje odmalička. Pravidelně si 
do ateliéru zve hudebníky a není výjim-
kou, že u ní zkouší menší orchestr nebo 
čtyři harfistky. 

S vyhledáváním nového repertoáru 
nemá problém. „Mám oči otevřené 
a nápady přicházejí samy. Mé okolí, 
kolegové, kamarádi, rodina – všichni 
jsou velmi inspirativní.“ Hudba ji 
provázela celým životem a že bez ní 
opravdu nemůže žít, si uvědomila, 

když „utekla“ do Benátek, kde chvíli 
pracovala v galerii a aukční síni. “Bylo 
to krásné období, ale mé poslání je 
hudba.”

Předvánoční koncert 
v Radotíně
Dříve vystupovala mnohem častěji 
v zahraničí než v Čechách, mívala i dva 
tři koncerty do měsíce na jiném kon-
tinentu. Nyní se snaží být více doma. 
Její repertoár je velmi široký: klasická 
hudba, swing, jazz... „Pod klasikou 
už dnes vidím i klasická swingová či 
jazzová díla, ale i filmovou hudbu. 

Jediným měřítkem je pro mě kva-
lita a emoce, je zbytečné dávat hudbě 
limity a hranice,“ dodává.

Už čtvrtý rok po sobě vydává na pod-
zim album. První CD – Simple Thing 
– byla filmová hudba, druhé – Perfect 
Day – český swing, zpívá zde i písně od 
Voskovce, Wericha a Ježka. Poslední 
deska se jmenuje Emozioni, nahrála 
ji se symfonickým orchestrem, věnuje 
se zde hodně i italské hudbě, zní tu 
i Ennio Morricone – Tenkrát na západě 
či Tajuplný ostrov od Gianna Ferria. 
Letošní album s názvem Alchymist, 
které vyjde na podzim, bude věnované 
tvorbě Antonia Vivaldiho. 

Nejvíce se ale těší na svůj vlastní pro-
jekt, Fassati Art Festival, který se bude 
konat letos 10. prosince v Rudolfinu. 
Slibuje nevšední zážitek, kde se budou 
prolínat všechny smysly – hudba, 
výtvarné umění, design, gourmetské 
delikatesy, emoce a vzájemná lidská 
harmonie. Prostě koncert, degustační 
i umělecký zážitek v jednom. Projekt 
dostane také charitativní poslání, má 
pomoci předem vybraným znevýhod-
něným rodinám s těžkým životním 
příběhem a hlavním partnerem je 
Potravinová banka. Na rok 2019 jsou 
naplánované společenské akce napří-
klad na Staroměstské radnici v Praze 
nebo na Žofíně. „Daří se mi to velmi 
dobře, mám kolem sebe báječné lidi, 
výborný tým a hlavně úžasné publi-
kum,“ říká a jedním dechem dodává, 
jak se vždy těší na svůj vánoční koncert 
v Radotíně. Letos se bude konat 2. pro-
since. 

Michaela Bučková

Mám k Radotínu velmi vřelý 
vztah, našla jsem si zde 
spoustu přátel, líbí se mi, že 

máme dům blízko řeky, kterou miluji,“ 
říká 33letá sopranistka a operní pěv-
kyně, v jejímž repertoáru nechybí 
klasická hudba, swing, jazz a ráda si 
zazpívá i filmovou hudbu. „Líbí se mi 
směr, kterým se městská část ubírá, 
velmi se těším na rekonstrukci cen-
tra, konečně budeme mít důstojné 
náměstí,“ dodává během rozhovoru, 
který se odehrával u Berounky, na 
lavičkách Místa u řeky. 

Tady si to zamilovala a chodí sem často 
i se psem. Markéta je narozená ve zna-
mení Ryby a voda ji velmi uklidňuje. 
„Radotín nyní poznáváme mnohem 
důkladněji a musím říct, že nás to tu 
opravdu těší. Líbí se mi, že je zde všechno 
v docházkové vzdálenosti. Baví mě pro-
gram Kulturního střediska U Koruny, 
kavárničky, restaurace a různá milá 
zákoutí Radotína. A velkou radost mám 
i z toho, že budu bydlet blízko kostela,“ 
dodává. Vyrůstala totiž v centru Prahy, 
kde je kostel na každém rohu, proto je 
pro ni zvuk zvonu velmi důležitý. Ráda 
má kostel v ulici Na Betonce, kde se rov-
něž konají koncerty. „Byla jsem se podí-
vat, jak funguje cementárna, a dokonce 
jsem viděla i odstřel v lomu.“

Sopranistka Markéta 
Fassati: Radotín mě baví!
Přední česká sopranistka Markéta Fassati bude letos v Radotíně mít už 
patnáctý vánoční koncert. Od dětství tudy pravidelně projížděla do Řev-
nic, kdě měli chalupu a kam se z centra Prahy nakonec její rodiče pře-
stěhovali. Zamilovala si to zde natolik, že si v Radotíně s manželem kou-
pili dům, který rekonstruují a brzy se sem odstěhují na stálo. 

„

Kdo je Markéta Fassati 
33letá Markéta Fassati je česká 
sopranistka a operní pěvkyně. 
Kromě domácích vystoupení účin-
kovala v Japonsku, Číně, Spoje-
ných státech, na Blízkém i Dálném 
Východě a v Evropě. Od mládí 
hraje na klavír a zpívala v Kűhnově 
dětském sboru. Po maturitě na 
hudebním gymnáziu Jana Nerudy 
v Praze vystudovala HAMU v Praze 
a získala magisterský titul. Je dce-
rou českého dirigenta, sbormistra 
a hudebního pedagoga profesora 
Lubomíra Mátla. Má pět sester. Je 
laureátkou několika mazinárod-
ních soutěží, jako například Emmy 
Destinn Competition (Londýn) 
nebo Ad honorem Mozart (Praha). 
Pěvecky zahajovala slavnostní 
otevření Českého domu v Londýně 
během olympijských her.

Natočila celkem pět CD: v roce 
2010 své debutové CD Music 
Moments; Český národní symfo-
nický orchestr dirigoval její otec 
Lubomír Mátl. Rok poté natočila 
CD s titulem Musica Kukusiensis 
s varhaníkem Vítem Havlíčkem, 
kde veřejnosti představili dosud 
nepublikované skladby z hudeb-
ního archivu Hospitálu Kuks. 
V roce 2014 natočila desku Sim-
ple Thing, která se věnuje filmové 
hudbě. V roce 2016 album Perfect 
Day s hudbou první republiky. 
V roce 2017 vydala CD Emozioni 
se zaměřením na italskou hudbu – 
od Giacomo Pucciniho a Guiseppe 
Verdiho až po Ennio Morriconeho. 
V tomto roce připravuje CD Alchy-
mist věnované tvorbě Antonia 
Vivaldiho. Markéta Fassati je také 
zakladatelkou projektu Fassati Art 
Festival.
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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

SERVIS – OPRAVY
608 117 022

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY
VOLNĚ STOJÍCÍCH

I VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ

VARNÉ DESKY,
PEČÍCÍ TROUBY,

SPORÁKY,
MIKROVLNNÉ TROUBY,

MYČKY NÁDOBÍ, PRAČKY,
SUŠIČKY PRÁDLA,
ODSAVAČE PAR,

LEDNICE A MRAZÁKY

Městská část Praha 16 - Radotín srdečně zve 
na komorní koncert ke

100. výročí 
založení republiky

V programu zazní:

F. Benda: Sonáta F-dur, Un poco adagio | V. Pichl: Preludio fugato G-dur
J. V. Stamic: Caprice C-dur pro sólové housle | A. Dvořák: Humoreska

B. Smetana: Jarní píseň | a další díla českých mistrů…

v úterý 23. října od 19.00 hodin
Václav NÁVRAT, housle 

Přemysl VACEK, arciloutna

V sále bude před koncertem zahájena výstava  

Letopisecké komise Rady MČ Praha 16

„Ohlasy vzniku Československa v Radotíně“.
Otevřeno od 24. do 29. října vždy od 10.00 do 18.00 hodin.  

Vstupné dobrovolné

KULTURNÍ STŘEDISKO U KORUNY
PRAHA 16 – RADOTÍNRadnice spustila pro své občany 

i návštěvníky Radotína volný 
přístup k internetu na vybra-

ných veřejných prostranstvích. Nově se 
je možné připojit k bezdrátové síti wifi 
před hlavní budovou radnice v ulici 
Václava Balého a na náměstí Sv. Petra 
a Pavla, signál pokrývá i Místo u řeky. 

Z větší části je pokryto náměstí Osvobo-
ditelů v prostoru od kulturního střediska 
přes park a potok až ke stávající kotelně 
v ulici Na Betonce. Dalším místem s inter-
netem zdarma se stává vlakové a autobu-
sové nádraží ve Vrážské ulici. Poslední 
pokrytou lokalitou je staré sídliště.

Internet zdarma se 
rozšiřuje do nových míst

Radotínské vily, vilky, domy a domečky XVIII.
Další zastavení v Prvomájové mimořádně nebude věnováno obytnému domu, i když po jistou dobu 
se, dosud zde zachovalá, budova k bydlení používala – a za tím účelem také byla postavena. Šlo 
však jen o doplněk provozu pece na pálení vápna a cihel, která již nestojí. 

Mapka ukazuje polohu pecí, 
jak staré (škrnutá), tak té nové 
(dokreslená dodatečně), stanicí 
je myšleno nádraží.

K projektům v ochranném 
pásmu dráhy se muselo 
vyjádřit K.K. ředitelství drah – 
tento přípis z Vídně je datován 
8. března 1892.

Prokop J. Masner, majitel 
vápenné pece v Radotíně, zažádal 
o povolení „na svém pozemku 
č. kat. 422/2 v Radotíně vystavět 
nový přízemkový domek“. Kromě 
bytu se do něho vešla i váha.

Technická kancelář stavební Josefa Netolic-
kého a Technická kancelář cihlářská Tondy 
Votta zpracovaly plány nové pece, to již pro 
firmu Všetička a spol. Podmínkou její kolau-
dace bylo mimo jiné přistavení další světnice 
a záchodů k domku č. p. 91 – což se také v roce 
1908 stalo. Firma také musela přispět 1500 
korunami na stavbu obecní silnice k novému 
závodu, tj. kruhové peci – poté, co si ze závodu 
Wildman a Preis stěžovali, že cesta kolem jejich 
areálu není, vzhledem k jejímu zatížení, řádně 
udržována a zavážka stavby ničí jejich oplocení.

V dopise ze dne  
23. června 1908 adre-
sovaném Slavnému 
úřadu v Radotíně 
stojí „na základě 
povolení ku stavbě 
kruhové vápenné 
pece v Radotíně, dle 
stavebních podmínek, 
žádáme tímto uct. 
slavný obecní úřad 
o lask. ustanovení 
kollaudační přijímací 
stavební komise, 
jelikož stavba tato již 
hotova jest a úplně 
dokončena. V témž 
jsme oddaní s úctou 
dokonalou“. Kolau-

dace proběhla zdárně, ne tak demolice staré pece, ještě 
v červnu 1931 musel firmě vrchní komisař policejní 
správy zopakovat výnos z r. 1929 zrušiti starou šachto-
vou pec: „Poněvadž dle došlého oznámení podmínce této 
jste nevyhověli a pálíte vápno v nové i staré peci, ukládám 
Vám, byste neprodleně starou šachtovou pec zrušili, a o tom 
sem správu podali.“

Dalšímu majiteli, firmě Vrutické 
cihelny a.s., odd. Pragolit byla 
2. 9. 1943 povolena výstavba provi-
zorní výroby na dřevitou vlnu. A další 
záznamy? V roce 1967 bylo povoleno 
užívání bytu ke služebním účelům 
a v roce 1992 předal Komex Radotín 
s.p. pozemky a č. p. 91 Místnímu 
úřadu v Praze–Radotíně, 21. 12. 

1992 bylo 
vydáno 
povolení 
k umístění 
provozovny 
Stř. sběrné 
suro-
viny s.p. 
– výkup 
druhotných 
surovin.

Ze směru od Prahy vidíme areál pecí před 
dráhou, domek s váhou je vidět za mohutnou 
stavbou nové pece, stará stále ještě není 
zbouraná. Přitom už v roce 1896 urgoval 
smíchovský úřad jejího majitele Františka 
Zelenku, aby provedl důkladně opravy, „jež by 
byly vyskytnuvší se vady důkladně odstranily (a 
ne jen na povrch zakryly, jak se to stalo zama-
záváním trhlin těch obyčejnou hlínou). Tímto 
nebezpečným stavem dotýčné provozovárny, 
které jíž sesutím hrozí, ohroženo jest velmi rázně 
dělnictvo při peci té pracující a proto z ohledů 
bezpečnosti 
dělnictva toho 
nařizuji aby 
ihned v tomto 
objektu praco-
vati se přestalo 
a sice na tak 
dlouho až by 
provedena 
byla důkladná 
oprava po pří-
padě přestavba 
objektu toho.“

Komín pece se už v roce 1923 musel 
opravovat, protože praskl.

Bezplatný internet je k dispozici již něko-
lik let ve vybraných městských budo-
vách. Připojit se lze například v místní 
knihovně, kulturním středisku, v někte-
rých budovách úřadu a ve sportovní hale. 

„Zřízení přístupových bodů pro možnost 
bezplatného připojení na internet přes 
wifi je realizováno sítí s centrálním říze-
ním, která je zárukou, aby internet nebylo 
možné využívat pro trvalé připojení 
v okolních objektech,“ říká Jan Farník 
(ODS), radní a garant tohoto projektu. 
Poté, co je uživatel připojen k bezdrá-
tové síti zdarma po dobu několika minut, 
dojde k radikálnímu snížení rychlosti.

Radnice myslí nejen na pohodlí obyva-
tel, ale též na ochranu osobních údajů, 
kterou od 25. května letošního roku 
výrazně zpřísnilo nové nařízení Evrop-
ské unie. Použité technické řešení je 
nastaveno tak, aby bylo v souladu 
s GDPR. 

Pavel Jirásek

Historické snímky z letopiseckého archivu vyhledal a poskytl Jaroslav Šindelka, textem doprovodila Kateřina Drmlová

Inzerce

Inzerce

ZUBNÍ ORDINACE
V RADOTÍNĚ 

Více informací na tel.: 737 727 973

přijme od září
zdravotní sestru na výpomoc
ve st, čt, pá od 14 do 17 hod.
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2. ÚT Kino Radotín
  17.30, Všechno bude, 

drama, ČR
  Typický outsider se svým 

kamarádem podniknou cestu 
za svobodou. Ukradnou auto 
a svými průšvihy ohromí 
i mladou stopařku.

 
  20.00, Hitler vs. Picasso, 

dokument, ITA/FR/SRN 
  Oscarový herec Toni Servillo 

provází na fascinující cestě 
mezi pěti současnými 
výstavami velkých a nacisty 
zapovězených umělců.

3. ST  Kino Radotín
  17.30, Odborný dohled nad 

výkladem snu, komedie, ČR
  Český filmový underground 

přímo navazuje na film 
Odborný dohled nad výcho-
dem slunce.

 
  20.00, Tísňové volání,  

thriller, Dánsko  
  Bývalý policista, sloužící na 

tísňové lince, odpoví na volání 
od unesené ženy. Když je 
hovor náhle přerušen, začíná 
po ní a jejím únosci pátrat.

4. ČT  KS U Koruny Radotín
  19.00, Setkání s Evou Pilarovou 

  Vzpomínky, historky a písničky 
legendární zpěvačky, 200 Kč 
v předprodeji, 230 Kč na místě.

 
 Kino Radotín
  17.30, Toman, drama, ČR   
  Neuvěřitelný a pravdivý příběh 

rozporuplné osoby Zdeňka 
Tomana, šéfa naší zahraniční 
rozvědky, který významně 
ovlivnil vývoj v ČSSR.

 
  20.00, Venom, akční, USA  
  Na stříbrné plátno se řítí 

jeden z nejzáhadnějších, 
nejrozporuplnějších a nejdrs-
nějších antihrdinů filmového 
světa značky Marvel.

5. PÁ  KS U KORUNY RADOTÍN
  17.30, Bella a Sebastian 3, 

rodinný, FR  
  Do hor se nečekaně vrací 

bývalý majitel Belly, který je 
rozhodnutý získat Bellu zpět.

 
  20.00, Zrodila se hvězda, 

romantický, USA  
  Když se country hvězda Jack 

a zpěvačka Ally vrhnou do 
vášnivého milostného vztahu, 
Jack přiměje Ally k vystupo-
vání v záři reflektorů.

 
   KAAN pořádá pěší výlet do 

Svatého Jana pod Skalou. 

6. SO  KS U KORUNY RADOTÍN
  Babí léto – akce městské 

části pro celou rodinu, vstup 
zdarma pro radotínské 
občany

  10.00, O holčičce, která 
zlobila, Divadlo Kasperle, 
pohádka

  14.00, Josef Zíma, koncert 
legendárního zpěváka

  15.00, kapela Baret, známé 
country, folkové i jiné hity,

 
  Kino Radotín
  15.30, Malá čarodějnice, 

animovaný, SRN  
  Vítejte v domě u jedné malé 

čarodějnice, která je odhod-
laná stát se nejlepší čaro-
dějnicí na světě, jen se toho 
musí ještě hodně naučit…

 
  17.30, Po čem muži touží, 

komedie, ČR  
  Ráno Karel (Jiří Langmajer) 

zjistí, že následkem noční 
alkoholické „jízdy“ a zása-
hem vědmy Zoltany se stal 
ženou (Anna Polívková).

 
  20.00 Venom, akční, USA

9. ÚT  Kino Radotín
  17.30, Klapzubova XI., kome-

die, ČR  
  Podobně jako v knižní před-

loze, také ve filmu je hlavní 
atrakcí jedenáct talento-
vaných fotbalistů – synů 
majitele autodílny Klapzuby.

 
  20.00, The Opera House, 

dokument, USA  
  Film připomíná 50 let od 

chvíle, kdy se slavná Metropo-
litní opera v roce 1966 přestě-
hovala do sídla v Lincolnově 
centru.

10. ST   KS U Koruny Radotín
  19.00, Manipulační triky 

v komunikaci, přednáška, 
Pjér la šéz

  Setkání s psychoterapeutem, 
divadelníkem, muzikantem 
a spisovatelem, 250 Kč 
v předprodeji, 280 Kč na 
místě.

 
  Kino Radotín
  17.30, Jan Palach, drama, 

ČR  
  Příběh posledních měsíců 

Palachova života ukazuje 
cestu, na níž se z citlivého, 
přemýšlivého studenta filozo-
fie stala „pochodeň číslo 1“.

 
  20.00, Falsifikátor, komedie, 

Srbsko  
  Píše se rok 1968. Anđelko je 

ředitelem školy v městečku 
Dubica. Je věrným stoupen-
cem Tita a pevně věří v zář-
nou budoucnost Jugoslávie.

11. ČT  Kino Radotín
  17.30, Důvěrný nepřítel,  

thriller, ČR  
  Manželský pár se nastěhuje 

do funkčního prototypu UI 
domu. To, co se ze začátku 
jevilo jako pohádka, se však 
pomalu mění v noční můru.

 
  20.00, Zlý časy v El Royale, 

thriller, USA  
  Sedm podivných cizinců, 

každý s vlastním tajemstvím, 
se setkává v hotelu El Royale, 
který má vlastní temnou 
minulost.

12. PÁ  Kino Radotín
  17.30, Yeti: Ledové dobro-

družství, 3D, animovaný, 
USA   

  Rodinná komedie, ve které je 
Yeti přesvědčen, že záhadné 
bytosti známé jako „lidé” 
opravdu existují.

 
  20.00, Jack staví dům, 

drama, Dánsko  
  Pro sériového vraha Jacka 

je každé zabití uměleckým 
dílem. Své temné mistrovství 
se snaží během let vybrousit 
k dokonalosti.

13. SO  NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA
  XXI. Havelské posvícení

  Po celý den, začátek v 10.30
 
  Kino Radotín
  15.30, Vilík: Rychle a vesele, 

animovaný, Malajsie  
  Malé autíčko Vilík má velký 

sen – chce se stát králem 
silnic ve svém rodném městě 
Gasket City. Navíc je zamilo-
vané do modelky Belly.

 
  17.30, Toman, drama, ČR 
  
  20.00, První člověk, drama, 

USA  
  Příběh astronauta Neila 

Armstronga (Ryan Gosling), 
který 21. července 1969 jako 
první člověk stanul na povr-
chu Měsíce.

 
 Zbraslavské náměstí
  8.30 až 12.30 Farmářský trh

14. NE  NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA
  XXI. Havelské posvícení

  Po celý den, začátek v 10.30  

16. ÚT   Kino Radotín
  17.30, Po čem muži touží, 

komedie, ČR  
  
 20.00, Turné, drama, Srbsko   
  Herci bělehradského divadla 

dostávají nesnadný úkol – 
kulturně povznést srbské 
vojáky těsně za frontovou linií.

17. ST  Kino Radotín
  10.00, Baby bio – Skoroses-

try, komedie, FR  
  Každá šla svou cestou – až 

do dne, kdy po smrti jejich 
biologického otce, kterého 
nikdy nepoznaly, společně 
zdědí překrásný byt v Paříži.

 
  14.00, Nejen senioři – Dám-

ský klub, komedie, USA  
  Když se čtveřice dlouholetých 

kamarádek ponoří do lech-
tivého románu, může to mít 
velmi dobrodružné následky.

 
  17.30, Domestik, drama, ČR 
  Aby zlepšil svůj výkon, spí 

Roman (Jiří Konvalinka) v kys-
líkovém stanu, který si nechal 
postavit v ložnici. To ale těžce 
nese jeho žena.

 
  20.00, Asexualové + beseda, 

dokument, ČR  
  Hrdinové snímku mají touhu 

a odvahu prostřednictvím 
svého coming outu pomoci 
ostatním asexuálům přijmout 
snadněji svoji identitu.

18. ČT  Kino Radotín
  17.30, Zrodila se hvězda, 

romantický, USA
  
  20.00, Ticho před bouří, 

drama, USA  
  Thriller plný zvratů a vášní 

s oscarovými herci M. McCo-
naugheym a A. Hathaway. 
Všechna tajemství jednou 
vyplují na povrch.

19. PÁ   KS U Koruny Radotín
  19.00, Robinson, Víťa Marčík

  Originální loutkář a vypravěč 
bojuje s bouří, domorodci, 
hladem i samotou, na motivy 
románu D. Defoa, 150 Kč 
v předprodeji, 170 Kč na 
místě.

 
  Kino Radotín
  17.30, Čarodějovy hodiny, 

thriller, USA  
  Desetiletý chlapec Lewis se 

po nenadálé události odstě-
huje do tajemného panského 
sídla svého strýce Jonathana.

 
  20.00, Halloween, horor, 

USA  
  J. L. Curtis se jako L. 

Strodeová vrací na poslední 
střet s M. Myersem (N. Castle), 
který ji pronásledoval během 
Halloweenu už před 40 lety.

20. SO  Kino Radotín
  15.30, Princezna a dráček, 

animovaný, Rusko  
  Když se princezna Barborka 

toulá komnatami hradu, 
nalezne magickou knihu. Ta ji 
přenese do říše zázraků plné 
dobrodružství.

 
  17.30, První člověk, drama, 

USA
  
  20.00, Jak se moří revizoři, 

komedie, ČR  
  Komedie o obyčejné malo-

městské rodině, jako je každá 
druhá. Seznamte se a uvidíte, 
jak se její členové podobají 
lidem v okolí.

21. NE  KS U Koruny Radotín
  15.00, Královna  

Koloběžka 1.
  Známá pohádka J. Weri-

cha ve svérázném, nejen 
hudebním pojetí dětí a rodičů 
divadelního spolku Křoví, 
vstupné 60 Kč

 
  Zbraslavská sokolovna
  Taneční soutěž O Zbraslav-

skou loutku

22. PO  KS U Koruny Radotín
  19.30, Tchyně v domě

  Měla to být poklidná a lehce 
upjatá komedie z anglického 
venkova, DS Gaudium, J. 
Kolár, v předprodeji 150 Kč, 
na místě 170 Kč 

23. ÚT  KS U Koruny Radotín
  19.00, Komorní koncert 

a zahájení výstavy ke 100. 
výročí založení republiky

  Václav Návrat, housle, Pře-
mysl Vacek, arciloutna

  V programu zazní: F. Benda: 
Sonáta F-dur, Un poco ada-
gio, V. Pichl: Preludio fugato 
G-dur, J. V. Stamic: Caprice 
C-dur pro sólové housle, 
A. Dvořák – Humoreska, 
B. Smetana – Jarní píseň 
a další díla českých mistrů.

  V sále bude před koncertem 
zahájena výstava Leto-
pisecké komise Rady MČ 
Praha 16 „Ohlasy vzniku 
Československa v Radotíně“. 
Otevřeno bude od 24. 10. 
do 29. 10. vždy od 10 do 18 
hodin. Vstupné dobrovolné.

 
  Kino Radotín
  17.30, Hovory s TGM, histo-

rický, ČR  
  Střet K. Čapka a TGM. Střet 

dvou velikánů z různých 
generací má výbušný poten-
ciál, přestože jejich jedinou 
zbraní jsou slova.

 
  20.00, Whitney, dokument, 

GB  
  Jedná se o oficiální doku-

ment požehnaný matkou 
Whitney a její rodinou. Ta 
poskytla exkluzivní rozhovory 
a záběry z jejího života.

24. ST  Kino Radotín
  17.30, The Opera House, 

dokument, USA
 
  20.00, Ticho před bouří, 

drama, USA
 
  Městský dům Zbraslav
  18.00, Přednáška Tomáš 

Garrigue Masaryk a jeho boj 
za samostatný českosloven-
ský stát

  Pokračování série přednášek 
PhDr. Jaroslavy Novákové

25. ČT  Kino Radotín
  17.30, Spolu to dáme, 

komedie, SRN
  Nezodpovědný floutek Lenny 

dostane na starosti patnácti-
letého kluka Davida s vážně 
nemocným srdcem.

 
  20.00, Nebezpečná laska-

vost, krimi, USA  
  Stephanie, matka a blogerka, 

se snaží odhalit pravdu 
o náhlém zmizení své nej-
lepší přítelkyně Emily (Blake 
Lively) z jejich městečka.

 26. PÁ  Kino Radotín
  17.30, Vilík: Rychle 

a vesele, animovaný, 
Malajsie

 
   20.00, Jak se moří revizoři, 

komedie, ČR

27. SO  Kino Radotín
  15.30, Když draka bolí 

hlava, rodinný, ČR  
  Dráček Čmoudík vypráví 

napínavý příběh o vzniku 
království Draka, velké lásce 
princezny Adélky a prince 
Janka a o letité kletbě.

 
  17.30, Venom, akční, USA  
 
  20.00, Johnny English 

znovu zasahuje, komedie, 
GB  

  Příběh odstartuje kyberne-
tický útok, který odhalí iden-
titu všech britských agentů. 
Jedinou neodhalenou nadějí 
zůstává Johnny English.

28. NE  Kino Radotín
  16.00 Bohéma, alternativa, 

USA
 
  Zbraslav u pomníku
  14.00 Veřejné shromáždění 

u pomníku
  Slavnostní odhalení 

a posvěcení pomníku, 
uložení schrány za účasti 
čestných stráží všech 
uniformovaných organizací 
působících na Zbraslavi.

 
  Městský dům Zbraslav
  15.00 Lidová veselice
  Prodejní stánky, kulturní 

program, ohňostroj

30. ÚT  Kino Radotín
  17.30, Mars, komedie, ČR  

  Marťanskou vědeckou sta-
nici udržuje zastaralý robot. 
Nečekaně místo náhradních 
dílů přiletí čeští turisté, kteří 
se na Marsu chtějí oženit.

 
  20.00, Dogman, drama, IT  
  Marcello dělí svůj čas na 

práci v salonu pro psi, péči 
o dceru a na ponižující vztah 
s bývalým surovým boxe-
rem, který terorizuje okolí.

31. ST  KS U Koruny Radotín
  19.30 hod., Válka s mloky

  Odvážná komedie na kata-
strofální téma, kladenské 
divadlo V.A.D., K. Čapek, 
150 Kč v předprodeji, 170 Kč 
na místě

 
  Kino Radotín
  17.30, Já, Maria Callas, 

dokument, FR  
  Poprvé, 40 let po své smrti, 

vypráví nejslavnější operní 
pěvkyně všech dob svůj 
příběh – a to vlastními slovy.

 
  20.00, Kino naslepo 
  Přijďte na projekci Kino 

naslepo a nechte se překva-
pit výběrem filmu. Vstupné 
zaplatíte až podle toho, jak 
se vám bude film líbit.

Kulturní program na říjen v Radotíně a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

a www.kinoradotin.cz
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Podzimní program se rozbíhá 
naplno a diváci se mají na co 
těšit. První říjnový pořad osloví 

milovníky swingu a Evy Pilarové. Tato 
osobnost naší hudební scény přijede 
do Radotína ve čtvrtek 4. října se svým 
komorním pořadem plným vzpomí-
nek na známé osobnosti, diváci uslyší 
zážitky z hudební kariéry a samo-
zřejmě především její populární písně. 

Na své si v říjnu přijdou i milovníci 
dobrého divadla. „Protože chceme 
k divadlu přitáhnout i děti, hned 
začátkem školního roku sázíme na 
osvědčené soubory i kusy, jako jsou 
třeba Robinson, Válka s mloky nebo 
Královna koloběžka 1.,“ říká Dana 
Radová, vedoucí Kulturního střediska 
U Koruny.

O prvním říjnovém víkendu má 
Koruna na programu Babí léto neboli 
den pro celou rodinu. Akce se kvůli 
rekonstrukci základní školy koná 
v Koruně. Od půl jedenácté se bude 
hrát pohádka O holčičce, která zlo-
bila, v podání divadla Kasperle. Radost 
všem dříve narozeným jistě udělá ve 
14 hodin král české dechovky i princ 

4. 10. od 19.00 Eva Pilarová, troj-
násobná Zlatá slavice – vzpomínky, 
historky a písničky legendární zpěvačky

10.10. od 19.00 Přednáška Pjér la 
Šéze: Manipulační triky v komunikaci 
– setkání s psychoterapeutem, divadel-
níkem, muzikantem a spisovatelem

19.10. od 19.00 Víta Marčík: Robinson 
– originální loutkář a vypravěč bojuje 
s bouří, domorodci, hladem i samotou 
na motivy románu D. Defoa

21.10. od 15.00 Divadelní spo-
lek Křoví, Jan Werich: Královna 
Koloběžka 1. – známá pohádka ve 
svérázném pojetí dětí a rodičů z Křoví

22.10. od 19.30 DS Gaudium, 
J. Kolár: Tchyně v domě – měla to 
být poklidná komedie z anglického 
venkova…

23.10. od 19.00 Komorní koncert 
ke 100. výročí založení republiky: 
Václav Návrat, housle 

Přemysl Vacek, arciloutna, výstava „Ohlasy 
vzniku Československa v Radotíně“.

31.10. od 19.30 V.A.D. Kladno, K. Čapek: Válka 
s mloky – odvážná komedie na katastrofální téma

7.11. od 19.00 Koncert dua Oldáš: Oldřich Kaiser 
a Dáša Vokatá

18.11. od 19.00 Víta Marčík: Labyrint světa – 
poselství J. A. Komenského zabalené do úžasné, 
vyčerpávající performance

21.11. od 19.00 Divadlo v Řeznické, Bill  C. 
Davis: Odvolání – příběh o pravdě, moci, 
ideálech i pokrytectví, exceluje v hl. roli i v režii 
Miroslav Táborský

23.11. 19.00 hod. Zahájení Mezinárodního 
Filmového Festivalu Outdoorových filmů – celý 
víkend s outdoorem v radotínském kině i Koruně

30.11. 19.00 Koncert: Xavier Baumaxa – nejvý-
raznější český písničkář nového tisíciletí, osobitý 
folk, sarkastické texty

Alena Damijo.  
Mé anglické sezony
Volné pokračování fejetonového hitu 
Anglické listí, ale tentokrát už z doby 
současné – učitelské, které sleduje běh 
školního roku. Každé období, každá 
sezona, se pak zaměřuje na nějaký 
aspekt anglického života. Přestože 
jsou Mé anglické sezony, jak už název 
napovídá, trochu osobnější než Ang-
lické listí, je i tady spousta informací 
o životě za Kanálem. 

Kamin Mohammadi. 
Bella Figura: Jíst, milovat 
a žít po italsku
Pokud vás zaujaly Jíst, meditovat 
a milovat či Francouzky netloustnou, 
tak toto je kniha právě pro vás. Najdete 

Koruna zve na Havelské posvícení, 
Babí léto nebo na koncert Pilarové

Program Koruny na říjen a listopad

Knižní tipy zbraslavské knihovny

Dobré divadlo 
začíná dobrým 
vrátnýmKulturní středisko U Koruny má za sebou první 

měsíc s novými webovými stránkami i novým 
systémem předprodeje vstupenek. Divačky 
a diváci si díky tomu v pohodlí z domova vybí-
rají sedadlo nebo stůl v hledišti. Vstupenky 
navíc nakupují na internetových stránkách lev-
něji než přímo před akcí na místě. 

z Popelky Josef Zíma. Pro příznivce 
české folk i country scény zahraje poté 
ještě kapela Baret. Tento rodinný den je 
pro všechny radotínské občany zdarma.

Víkend poté, 13. a 14. října, bude ve 
znamení Havelského posvícení na 
náměstí Svatého Petra a Pavla, které 
je zaměřeno na tradiční řemeslný jar-
mark i kvalitní občerstvení, pouliční 
kejklíře a muzikanty. Velké podium 
nabídne program pro všechny gene-
race. Postupně se na něm představí 
staročeský kabaretní Třehusk, jazzové 
trio Old fashion Trio, Yvetta Simo-
nová, Janek Ledecký, Olga Lounová, 
Ivan Hlas a další. Z méně známých 
kapel zahraje uskupení Pro tebe, slo-
žené z excelentních muzikantů a herců 
Kočovného divadla Ad Hoc, známého 
z kultovní opery Zmrazovač. 

Na malém podiu, určeném především 
rodičům s dětmi, se představí také 
místní i přespolní spolky: Divadelní 
spolek Gaudium, MŠ Petrklíč, Jeden 
strom, Divadelní spolek Křoví, diva-
dlo Lorika, Kubko, parádně to rozjede 
s dětmi i rodiči Dozer a jeho beetbo-
xová show. 

v ní vše, co Florencie nabízí – jídlo, 
víno, lásku, přátelství, eleganci, zdraví, 
spiritualitu a v neposlední řadě také 
nápadité recepty na skvělá italská jídla. 
Kamin Mohammadi opustila stresující 
zaměstnání v Londýně. Se zlomeným 
srdcem, nešťastná, nespokojená sama 
se sebou přijíždí do Florencie, kde jí 
přítelkyně po dobu jednoho roku pře-
nechala starý dům a Kamin zde obje-
vuje krásu a radosti každodenního 
života.

Lone Theilsová. Žena,  
po které se slehla zem
Novinářka Nora Sandová z Dívek z tra-
jektu se vrací! Brutální deportace nele-
gálních imigrantů, mezinárodní kor-
porace, pokusy na lidech, zázračný lék 

Slova v titulku patří Janu Weri-
chovi. Souhlasím s nimi, ale 
my v Koruně žádného vrát-

ného nemáme. O tuto i další důležité 
role, jako jsou pokladní, uvaděčka, 
vařič kafí a čajů a mazač chlebíčků 
pro hladové herce, barmanka, taxi-
kář, příležitostná kostymérka, někdy 
i osvětlovač, se dělíme. 

Máme totiž skvělý malý tým lidí, 
nadšený pro kulturu, schopný téměř 
všech rolí. Jenže to k provozování 
dobrého divadla nebo kulturního 
domu nestačí. V Koruně je k tomu 
zapotřebí také pečlivý výběr předsta-
vení. 

Když nejsme večer v Koruně, sedíme 
u konkurence na divadlech, festiva-
lech koncertech a vybíráme. Někdy 
se na nás zlobí soubory nebo kapely, 
které jsou jistě skvělé, že je do Koruny 
nevezmeme, dokud je neuvidíme. 
Samozřejmě, že není na světě člověk 
ten, aby se zavděčil lidem všem, ale za 
divadla a koncerty, na které vás letos 
zveme, dáme ruku do ohně. 

Třeba všemi kulturistkami, jak se rády 
dámy naší profese označují, oblíbený 
„lhář, co mluví pravdu“ – kejklíř Víťa 
Marčík. Na podzim bude v Koruně 
hned dvakrát, a koho nenadchne, má 
u mne pozvání na dvojku dobrého 
vínka. A radotínský soubor Gaudium 
opět rozehraje svoji úspěšnou kome-
dii o tchýních tak, že se budete těšit 
domů na tu vaši vlastní. 

Můj pedagogický duch jásá nad Kla-
denským divadlem V.A.D., které 
přiveze Válku s mloky. Vezměte 
s sebou děti, budou se smát, přemýš-
let a možná budou chtít i jednoho 
mloka domů. Můj teenager, který to 
(pod výhružkami zabavení mobilu) 
viděl na jaře, z toho právě dělá refe-
rát a nadšeně zve svoje spolužáky na 
Čapka. 

Co je také velmi důležité pro dobré 
divadlo, je i dobré publikum. To my 
v Radotíně máme, velmi si toho pova-
žujeme a snažíme se ho nezklamat. 
A jedno přiznání na konec: Divadlo, 
které uvidíme poprvé až na premi-
éře v Koruně, je Werichova Královna 
Koloběžka 1. v podání divadelního 
spolku Křoví. Tento ochotnický sou-
bor vedu už dvacet let já a pohádku 
námi milovaného pana Wericha pilně 
zkoušíme. 

A jak už to u amatérů bývá, hra-
jeme, zpíváme, bubnujeme všichni, 
živelně a rádi, a hlavně podle toho, 
kdo stihne po práci či škole přijít na 
zkoušku. Takže se za pochodu mění 
role, scénář, noty, leckdy i herci či 
herečky a termín premiéry se blíží. 
Navíc jsme soubor mezigenerační 
a naši mladí mají na divadlo i hudbu 
krapet jiný názor než my, „staří“, což 
je vlastně dobře. Takže vás, vaše děti 
i sebe tímto s velkou pokorou, ale 
i radostí zvu na premiéru 21. října od 
15 hodin (s ručením omezeným). 

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Ke stému výročí vzniku republiky je 
na úterý 23. října připraven v Koruně 
komorní koncert českých mistrů 
a zároveň starosta Radotína Karel Han-
zlík zahájí výstavu letopisecké komise 
nazvanou Ohlasy vzniku Českosloven-
ska v Radotíně.

Blíží se také tradiční výstava 
výtvarných děl, která se v listopadu 
koná v Koruně. „Zveme výtvarníky 
z Radotína a okolí, kteří se ještě neo-
smělili, aby se připojili. Třeba jedním 
dvěma dílky,“ zve na letošní výstavu 
její hlavní organizátor, Ing. Arch. Ivan 

Hrbek. Přihlásit svá díla je vhodné co 
nejdříve (na e-mailu vytvarnici.rado-
tin@gmail.com).

A nakonec ještě jedna pozvánka 
na začátek dalšího měsíce: Známý 
komik Oldřich Kaiser vystoupí s pís-
ničkářkou Dášou Vokatou ve středu 
7. listopadu od 19 hodin v Kulturním 
středisku U Koruny. Oldřich Kaiser se 
však představí v trochu jiné roli, než 
jak ho většina diváků zná. Z komika se 
promění na zpěváka, recitátora, hous-
listu a kytaristu. 

(kor)

na nadváhu, a dokonce iránský jaderný 
program… Tyto události spojuje více, 
než se může na první pohled zdát. Nora 
Sandová stojí před největší výzvou své 
kariéry. 

Hana Primusová, Lenka 
Procházková. Pražský 
hrad: Výlet strojem času 
do minulosti
Kdo by nechtěl nasednout do stroje času 
a letět do minulosti? Malému klukovi 
Josífku Královi se to podařilo. S rodiči 
vyrazili na Pražský hrad, a kde se vzal, 
tu se vzal, objevil se před ním maličký 
pán, představil se jako Hartvík a na 
takový výlet ho pozval. Josífek během 
svého putování viděl, jak žili lidé v dáv-
ných dobách, navštívil dvůr slavných 

panovníků i alchymistickou laboratoř. 
Také se dověděl, co dělá archeolog nebo 
historik a že restaurátor neobsluhuje 
v restauraci, ale opravuje poškozené 
památky, a mnoho dalšího. 

Ester Stará, Milan Starý. 
Šedík a Bubi
Šedík je nejmladší ze tří koťat, a všichni 
ho odstrkují. Když navíc máma Míla 
jednoho dne nečekaně odejde, musí si 
Šedík hledat vlastní pelíšek. Najde ho 
na půdě a spolu s ním i novou kama-
rádku – rok ztracenou čepici Bubi, kte-
rou nikdo nehledá. Zažije s ní spoustu 
krásných dobrodružství. Tato kniha je 
svým obsahem i zpracováním šitá na 
míru začínajícím čtenářům. 

(red)

Slovo kulturistky

Jaké knihy doporučuje k přečtení knihovna na Zbraslavi?  
Přinášíme pět zajímavých tipů pro dospělé i dětské čtenáře. 

Vstupenky nejen na tyto pořady zakoupíte na www.ukorunyradotin.cz

Hlavní hvězdou Havelského posvícení bude zpěvák Janek Ledecký.
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Filmy pro děti i pro dospělé, ale 
také operní představení z vyhlá-
šené světové scény nabízí v říjnu 

svým divákům Kino Radotín. 

Zahájení podzimní sezóny v radotín-
ském kině proběhlo už 23. září, kdy 
diváci zhlédli záznam divadelního 
představení Podivný případ se psem 
z londýnského Národního divadla. 
A hned den nato uvedlo exkluzivní 
předpremiéru českého filmu Toman 
s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Pro-
jekce se zúčastnili tvůrci filmu a po 
promítání následovala diskuse. 

A co Kino Radotín nabídne v říjnu? 
Například v neděli 28. října od 16 
hodin uvede špičkovou operu Bohéma 
z Metropolitní opery v New Yorku. 
Slavný Pucciniho kus v tomto kla-
sickém nastudování režíroval Franco 
Zeffirelli, v hlavní roli se představí 
Anna Netrebko. 

„Na projekce je vítáno slavnostnější 
oblečení, není ale podmínkou. Začí-
náme přivítáním diváků a v kině se 

Kino Radotín pořádá v říjnu 
speciální akce pro děti, dospělí 
si užijí operu či snímek Toman

těšíme na speciální atmosféru těchto 
událostí,“ říká Adéla Beranová, 
vedoucí Kina Radotín. Předsálí se ote-
vírá hodinu před začátkem programu 
a můžete si tu dát kávu nebo něco 
drobného na zub.

Projekce pro děti v Kině Radotín 
budou v říjnu doplněné o doprovodný 
program zahrnující soutěže či tombolu. 
„Říjen totiž umí být pěkně pochmurný 
měsíc, prázdniny jsou dávno pryč, do 

Výherci z minulého čísla:
Jiří Bílek,  
Pod Lahovskou 542, Radotín

Libuše Kotábová, 
Ametystová 173, Radotín

Jitka Šejharová, 
Věštínská 32, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. října obě vyluštěné 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

Na obálku napište heslo SUDOKU, 
nezapomeňte uvést vaše telefonní 
číslo nebo adresu. 

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Tři tipy  
pro dospělé
Hitler vs. Picasso 
Chagall, Monet, Picasso, Matisse, 
Kokoschka. Nacisté je ve své době 
veřejně označili za neschopné šarla-
tány a jejich dílo za zvrhlé umění. Co 
stálo za nacistickou obsesí výtvarným 
uměním a jaké poklady skrývaly tajné 
sbírky Hitlera a Göringa? A co se našlo 
teprve před pár lety za zdmi mnichov-
ského bytu Cornelia Gurlitta, syna vůd-
cova sběratele? 

úterý 2. října od 
20.00 v Kině Radotín

TEN operní dům
Film oceňované dokumentaristky 
Susan Froemke připomíná 50 let od 
chvíle, kdy se slavná Metropolitní opera 
v roce 1966 přestěhovala do svého sou-
časného sídla v Lincolnově centru. 
Téměř hollywoodské drama nezachy-

cuje pouze znovuzrození newyorského 
operního svatostánku, ale i samotného 
New Yorku a jeho tehdejších obyvatel. 

úterý 9. října od 
20.00 v Kině Radotín

AsexuaLOVE
Jana žila v sociální izolaci, Ondřej trpěl 
depresemi. Když objevili svou sexu-
ální identitu, přišlo sebepřijetí. Jsou 
jako my, jenom žijí bez sexu. Dva aro-
mantičtí asexuálové. Dokumentární 
film AsexuaLOVE přijdou do kina 
představit sami tvůrci a hlavní aktéři 
a po projekci bude následovat beseda. 
Přijďte se podívat, jak se dá žít jinak. 
Ondra a Jana jsou naprosto normální 
lidi, kamarádi a pohodáři, se kterými 
můžete mluvit o čemkoli. Přijďte si 
rozšířit obzory a objevit novou dimenzi 
světa. 

středa 24. října od 20.00 v Kině 
Radotín

(ber)

Yeti: Ledové dobrodružství
Na ulicích sníh sice ještě asi nebude, 
ale na plátně Kina Radotín ho bude 
spousta, a k tomu ještě sněžní muži. Ve 
filmu se bude snažit jeden takový bláz-
nivý sněžný muž dokázat, že pidinožky 
existují. 

A děti v kině budou naopak sklá-
dat obrázky Yetiho, aby měly důkaz 
o jeho existenci. Obrázky si nechají za 
odměnu a dostanou navíc lízátko jako 
malý dáreček. Prvních deset nejšikov-
nějších a nejrychlejších dětí si navíc 
bude moct vybrat i knížku od knihku-
pectví Dobrovský. 

pátek 12. října od 17.30  
v Kině Radotín

 
Vilík: Rychle a vesele
Malé autíčko Vilík má velký sen: chce 
se stát králem silnic ve svém rodném 
městě Gasket City. Navíc je „až po duši“ 
zamilovaný do modelky Belly. Jenže 
v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý 
náklaďák Kaiser, který Bellu unese. 

Přijďte na představení s dětmi, vyzved-
něte si omalovánky nebo čistý papír 

a nakreslete nám nebo vybarvěte 
autíčko před Kinem Radotín. Vybe-
reme pět nejhezčích obrázků, jejichž 
autory odměníme knížkou. Všichni 
ostatní účastníci od nás dostanou oma-
lovánky na doma s filmovými motivy. 

sobota 13. října od 15.30  
v Kině Radotín

Čarodějovy hodiny
Dobrodružné odpoledne v Kině 
Radotín zažijete před filmem Čaro-
dějovy hodiny. Abyste totiž zachránili 
projekci filmu, musíte odpovědět na 
pět záludných otázek. Nápovědy budou 
schované po celém kině. Prvních osm 
úspěšných luštitelů dostane za odměnu 
knížku a všichni si budou moct vybrat 
ze spousty parádních filmových plakátů. 

pátek 19. října od 17.30  
v Kině Radotín

Husí kůže 2: Ukradený 
Halloween 
Konec října bude v Kině Radotín pat-
řit rodinnému filmu s halloweenskou 
tematikou. Přijďte v kostýmu nebo 
si za symbolický peníz u nás masku 
vyrobíte a nechte se vyfotit na něja-
kém originálním místě v kině. Kaž-
dého z vás odměníme malým popcor-
nem zdarma. 

pátek 26. října od 17.30  
v Kině Radotín

Doprovodný program ke všem filmům 
začne v Kině Radotín vždy hodinu před 
projekcí. Více informací najdete na 
www.kinoradotin.cz.

(ber)

Vánoc daleko, tak je potřeba se rozve-
selit jinak,“ zve Adéla Beranová.

Mezi filmy pro dospělé uvede Kino 
Radotín v říjnu opakovaně snímek 
Toman, ale také například dokument 
Hitler vs. Picasso o vztahu nacistů 
k výtvarnému umění. Na programu je 
i dokument AsexuaLOVE o lidech hle-
dajících svou sexuální identitu, snímek 
přijedou uvést sami tvůrci a po pro-
jekci bude prostor k diskusi. 

(red)

Tři zajímavé filmy 
pro děti

Hlavní role snímku Toman patří Jiřímu Macháčkovi. 
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Autíčko Vilík chce být králem silnic.
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Frank Menschner Cup přivedl do 
arény LCC u sokolovny 14 týmů, 
ve kterých se představili hráči 

z 20 států. Nejdál to do Radotína měly 
týmy z Nového Zélandu a Hongkongu.

Počet účastníků se oproti roku 2017 
rozrostl o tři, turnaj představil i dvě 
novinky. Tou první byla zbrusu nová 
umělá tráva a druhou je nové led osvět-
lení v sále sokolovny. „Během letních 
prázdnin se nám podařilo zrekonstruo-
vat povrch hřiště. Po jedenácti sezónách 
intenzivního využívání už ztratil své 
vlastnosti a podkladový asfalt přestal 
propouštět vodu,“ říká starosta Sokola 
Radotín a jeden z trenérů LCC Miro-
slav Knotek. „Výměnu jsme mohli udě-
lat díky grantu Hlavního města Prahy 
a vlastním zdrojům. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat ještě Jindrovi Nová-
kovi, trenéru gymnastiky, který zajis-
til sponzorský dar, díky němuž jsme 
mohli vyměnit osvětlení v sále.“ 

Hráči LCC dominovali ve všech zápa-
sech rozdílem třídy a ani ve finále 
dobře hrající Malešice (12:4) nedoká-
zaly zabránit třetímu vítězství v řadě. 
Finálové utkání mělo vše, co symbo-
lizuje lakros, a pobavilo zaplněné tri-
buny arény. Zápas o třetí místo přinesl 
nejvyrovnanější bitvu a rozhodnutí 

Dalšími hráči radotínského 
oddílu, kteří se do Polska 
vydali, byli Daniel Fürst, Petr 

Nejedlý a Ema Staňková. Ta na akci 
startovala přímo pod vlaječkou české 
reprezentace.

„Naši hráči si jeli do Polska ověřit 
kvalitu letní přípravy přímo z oddí-
lového soustředění v Liberci. Jejich 
program posledních dnů byl uzpů-
soben zápasové přípravě. Ema Staň-
ková na turnaj odjela jako součást 
reprezentačního výběru U17 po 
soustředění tohoto výběru. „Tur-
naj v Polsku byl opravdu na vysoké 
úrovni, zúčastnili se jej hráči z 12 
zemí,“ říká trenérka Alena Mikelová.

Custodes nedali soupeřům šanci 
a opět vyhráli Frank Menschner Cup

V Chuchli překvapila Saša, Blessed 
splnila očekávání a také vyhrála

Kateřina 
Mikelová

Radotínská sportovní 
hvězda měsíce září: 

Také třetí ročník mezinárodního turnaje o pohár Franka Menschnera 
skončil vítězstvím pořadatelského týmu LC Custodes z Radotína. Domácí 
juniorský tým Wolves obsadil konečnou pátou příčku.

V nabité sestavě dostihového závodu 40. Velké ceny Prahy CK Martin 
Tour, která se běžela ve Velké Chuchli na začátku září, se nečekaně pro-
sadila jediná klisna na startu, čtyřletá hnědka stáje Lascar Saša. V jejím 
sedle byla žokejka Vendula Korečková. 

Jeden z největších úspěchů své dosavadní 
kariéry si na přelomu srpna a září připsala 
na konto radotínská badmintonistka Kate-

řina Mikelová. Na mezinárodním turnaji 
v polském Lubinu vyhrála čtyřhru a ve dvou-

hře prohrála až ve finále. 

v nájezdech, kde měli silnější nervy 
hráči Glasgow než izraelský NOAFE.

Junioři Wolves sehráli výborný tur-
naj a jen jedno zaváhání s NOAFE 
v poměru 3:4 je stálo účast v semifi-
nále. V zápase o konečné páté místo 
si nejprve poradili s Old Dogs Plzeň 
vysokou výhrou 11:5 a poté deklasovali 
finské Box Monkeys 13:2.

Na obou radotínských týmech byla 
znát více než týdenní příprava s kanad-
skou legendou profesionálního lakrosu 
Marty O’Neillem – u mladíků zapra-
coval na sebevědomí a bojovnosti a u 
seniorského týmu na novém stylu 
obrany.

Na LASNAI do Syracuse
Pro domácí hráče LCC a i pro juniorku 
Wolves to byla poslední příprava na 
největší boxlakrosový turnaj roku 2018 
v americkém Syracuse. V rezervaci 
Onondaga se odehraje v termínu od 27. 
do 29. září třetí ročník LASNAI. LCC 
jede reprezentovat Evropu jako nejlepší 

boxlakrosový tým. Junioři LCC Wolves 
jsou zase součástí a základním kame-
nem reprezentace ČR U20.

Z Evropy se ještě představí týmy 
NOAFE a Gold Star Tel Aviv z Izra-
ele a Glasgow, které ale bude tvořeno 
výhradně ze severoamerických hráčů. 
Jinak v cestě za co nejlepším umístěním 
bude v zemi stvořitele lakrosu českým 
vyslancům stát v cestě 10 místních týmů 
(Caughnawaga, Seneca, Onondaga nebo 
třeba Akwesasne), kompletní reprezen-
tace USA, týmy z východního pobřeží 
USA, Kentucky, Kansasu, kanadské 
týmy, reprezentace Portorika a Filipín 
nebo tým amerických Poláků. „Ať to 
dopadne jakkoliv, tak pro českou juni-
orku to bude fantastická zkušenost. 
Systém turnaje je nastaven tak, že od 
prvního zápasu hrajete play off, takže 
si nikdo nemůže dovolit zaváhání. Juni-
orka má před sebou snad největší výzvu, 
jakou mohla dostat, tým USA Blue. LCC 
se střetnou s hráči Oakville z Ontaria,“ 
dodává trenér Knotek. 

(kd)

Konečné umístění FM Cupu: 1. LC Custodes, 2. TJ Malešice, 3. Glasgow Clydesi-
ders, 4. Non-Orbital Astronauts from Earth, 5. LCC Wolves, 6. Box Monkeys, 7. Old 
Dogs Plzeň, 8. KAC Lacrosse, 9. Chocolax,10. Toronto Tigers, 11. Bats Bratislava, 
12. GSI Grizzlies, 13. Orange Warriors, 14. ForFun

98. Cena prezidenta republiky se poběží 28. října 2018

V den 100. výročí založení republiky nabídne program na závodišti ve Velké 
Chuchli tradiční atraktivní položky: nejdelší rovinový dostih roku s titulem 98. 
Cena prezidenta republiky (3200 m, 135 tis. Kč) pro tříleté a starší supervytr-
valce či 12. ročník populární Ceny běloušů CK Martin Tour (II. k., 100 tis. Kč), jíž 
se mohou účastnit pouze koně bílé barvy. Celkem se uskuteční osm dostihů, 
první z nich startuje ve 12 hodin, areál bude pro diváky otevřen od 10 hodin.

Saša dosáhla šestého kariérního 
a dosud nejcennějšího tri-
umfu. Vendula Korečková se 

stala pátou vítěznou jezdkyní v historii 
dostihu, trenér Tomáš Váňa je pak prv-
ním, kdo zvítězil jako jezdec (vyhrál 
před 29 lety) i jako trenér. 

Favoritkou dalšího dostihu konaného 
2. září, kterým byl 73. St Leger, byla 
vítězka červnového CPI PG Českého 
derby Blessed Kiss a svěřenkyně chu-
chelského kouče Igora Endaltseva. 
Svou roli beze zbytku splnila, když 

dominovala o čtyři délky. Blessed Kiss 
vedl pětinásobný český a pětinásobný 
španělský žokej-šampión Václav Janá-
ček, který docílil už svého šestnáctého 
klasického vítězství.

O týden později, 9. září, splnil roli 
favorita na dostihovém závodišti 
v Chuchli Amadeon. V pětičlenném 
poli hlavního dostihu byl favoritem 
šestiletý valach hájící barvy stáje Sta-
nislav Chudáček a chystaný trenér-
skou šampiónkou Helenou Vocás-
kovou Amadeon, a ten svou roli také 

beze zbytku splnil. V první, pomalejší 
části dostihu jej jezdec Sertash Fer-
hanov držel za středem pole, ale 1500 
metrů před cílem, po zrychlení tempa, 
převzal vedení, v koncovce se prosadil 
lehce o tři délky a připsal si již deváté 
vítězství kariéry. 

Trenérka Vocásková zaznamenala tři 
vítězství během odpoledne, dvakrát 
triumfovali jezdec Sertash Ferhanov, 
žokej Jan Rája a majitel Stanislav Chu-
dáček. 

Jiří Zlámaný 
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Kateřina Mikelová postoupila ve 
dvouhře i čtyřhře do finále bez 
ztráty setu. V obou finále nastoupila 
proti hráčkám estonského výběru 
pro letošní mistrovství Evropy juni-
orů. Finále se hrála na tři vítězné 
sety. Ve dvouhře se jí bohužel 
nepodařilo ve třetím setu po pauze 
udržet se soupeřkou krok, a i když 
v závěru dotahovala, nestačilo to. 
Ve čtyřhře s orlovskou Nelou Něm-
covou si ale se soupeřkami dokázaly 
poradit a po ovládnutí koncovky 
třetího setu se tak radotínská hráčka 
mohla radovat z první mezinárodní 
trofeje. 

(bad)

Vítězný tým LC Custodes 

Kateřina Mikelová na turnaji v polském Lubinu
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Klisna Saša překvapivě vyhrála chuchelský dostih.
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FJak vzpomínáte na své fotba-
lové začátky v Radotíně?
Hrávali jsme na škváře na sta-

rém hřišti, později na novém stadionu 
na trávě. Když nebyl trénink, kopali 
jsme s kamarády do míče na plácku na 
sídlišti, klepadla jsme měli místo bra-
nek. Byli jsme pořád venku, jezdili na 
kole, na dětství vzpomínám jen v nej-
lepším. Máme tady Berounku, chodili 
jsme s tátou na ryby. V 15 letech jsem 

Na radotínském softballovém 
hřišti se na konci srpna ode-
hrály přípravné zápasy českého 

národního týmu před vypuknutím 
Intercontinetal Cupu, který se následně 
konal v Praze 8 v areálu Dolákova.

Na domácím hřišti radotínských 
se softballová mužská reprezentace 
České republiky, která patří mezi nej-
lepší týmy Evropy, postavila Argentině 
a Novému Zélandu.

Diváci mohli na vlastní oči vidět týmy 
absolutní světové špičky – tým Nového 
Zélandu, který je mnohonásobným 
světovým mistrem a drží první příčku 
světového žebříčku. Na mistrovství 
světa v softballu neskončil Nový Zéland 
od roku 1980 hůře než druhý. 

Martin Jiránek: Chceme v Radotíně druhou ligu

Softballová reprezentace hrála v Radotíně 
s top světovými týmy

Vyrůstal v paneláku na starém sídlišti, na tamním plácku s klepadly byl 
často k vidění s míčem u nohy. Od svých pěti let hrával fotbal za Radotín, 
v patnácti přestoupil do Bohemians. Následovala reprezentační kariéra 
a angažmá ve velkých zahraničních klubech. Nyní se Martin Jiránek vrá-
til po 24 letech do Radotína a s Olympií bojuje ve 3. nejvyšší soutěži.

přestoupil do Bohemians. Nyní jsem se 
po 24 letech vrátil fotbalově domů.

Jak se váš návrat do radotínského 
fotbalu seběhl?
V Dukle mi skončila smlouva a nechtěl 
jsem čekat, až se mi někdo po 7. kole 
ozve z ligy s tím, že potřebuje pomoct 
ze dna tabulky. Přišla nabídka 
z Radotína a mně se líbilo, že se vrátím 
domů. Je tady navíc vize postupu do 

druhé ligy, to mne také zaujalo. 

Napadlo vás během kariéry, když jste 
hrával v Itálii, Anglii nebo Rusku, že 
jednou budete hrát zase za Radotín?
Určitě mě to nenapadlo. Na druhou 
stranu jsem věděl, že budu chtít hrát 
alespoň na nižší úrovni a v Radotíně 
se to vlastně pěkně sešlo. Hraje se tady 
třetí liga. Navíc to mám kousek za 
tátou, bydlí stále na starém sídlišti.

Jižní Ameriku reprezentovala v Radotíně 
Argentina, které patří na světovém žeb-
říčku čtvrté místo.

Novozélandské mužstvo předvedlo 
před utkáním s Českou republikou 
hromadný maorský tanec, označo-
vaný jako bojový tanec pro zastrašení 
soupeře. Utkání začalo po vydařeném 
zahajovacím nadhozu radotínského 
starosty Karla Hanzlíka. Česká repub-
lika oběma soupeřům podlehla.

Pro radotínské softballisty představo-
valy zápasy pořadatelskou a organi-
zační přípravu pro mistrovství světa, 
které se bude konat příští rok od 13. do 
23. června v Praze. A radotínské hřiště 
bude jeho součástí. 

Rostislav Hrych

Za trenéra máte v Olympii Radotín 
bývalého spoluhráče z reprezen-
tace Davida Jarolíma. Ptá se vás 
na názor na hru, když jste přímo 
na hřišti?
Zkušenosti na asistenta už bych asi 
měl, něco si s Davidem řekneme. Tre-
nérem je on, já jsem spíše jeho pro-
dloužená ruka na hřišti. Ale do role 
asistenta se nepasuju. Mě trenéřina 
vlastně vůbec neláká a nechci se jí 
věnovat ani tehdy, až s hraním fotbalu 
skončím. Spíše si dovedu představit, 
že budu zastávat nějakou manažer-
skou funkci ve fotbale.

Třeba se i v budoucnu tímto způ-
sobem s Radotínem spojíte.
Stát se může cokoliv, člověk nikdy 
neví.

Jaké máte cíle pro letošní sezonu?
Máme nově poskládané mužstvo 
a nezačali jsme dobře. Začíná si to ale 
sedat, mladí spoluhráči, kteří dosud 
hráli jen dorostenecký fotbal nebo 
za juniorku, už si zvykají na dospě-
lou ligu. Cílem je postoupit do druhé 
nejvyšší soutěže. Ale uvidíme, jestli se 
nám to podaří letos, nebo příští rok.

Radotínský stadion teď připomíná 
staveniště, nelekl jste se zdejšího 
zázemí?
Naopak se mi líbí, že tu bude už 
v zimě stát nová tribuna, dostaneme 
nové kabiny. Vše má být dokončeno 
do konce letošního roku. Pamatuju 
staré prostory, už bylo na čase s tím 
něco udělat. Na nové se opravdu 
těším.

Jaká je třetí liga, překvapila vás 
něčím?
Ani ne, věděl jsem, do čeho jdu. Je to 
náročná soutěž, fotbal se v ní hraje 
bojovný a působí tu spousta mladých 
hráčů, pro které se jedná o první zkuše-
nost s dospělou ligou. 

Je vám 39 let, jak dlouho chcete 
ještě na trávnících působit?
Smlouvu mám nyní na dva roky, pak 
se uvidí. Jsem zdravý, chuť do fotbalu 
mám, takže ještě neříkám, že budu 
končit. Když zdraví vydrží, třeba budu 
hrát ještě pět let. To se ale nedá přesně 
odhadnout.

Za reprezentaci jste odehrál více než 
30 zápasů. Co říkáte na její špatné 
výsledky z poslední doby?
Kvalita reprezentačního kádru se zhor-
šila. Jakmile chybí kvůli zranění pár 
zkušených hráčů, jako třeba Vladimír 
Darida, je to hodně znát. Podle mne však 
může být situace za pár let ještě horší. 
Žádný úspěšný ročník mladé generace 
nepřichází, velké talenty nemáme. 

Kolem sebe máte v mužstvu právě 
mladé hráče. V čem jsou jiní, než jste 
bývali vy, dnešní téměř čtyřicátníci?
Když jsem se vrátil před pár lety ze 
zahraničí, hned jsem si všiml, že tu 
mladí hráči nemají kdovíjakou motivaci, 
nekladou si velké cíle. Starají se jenom 
o peníze, moc na sobě nepracují. My 
jsme to měli v jejich věku jinak. Chtěli 
jsme se dostat do ligy, pak do nároďáku 
a do zahraničí. To mi dnes u mladých 
hráčů často chybí. 

Petr Buček

Martin Jiránek (ve žlutém dresu) nastupuje za Olympii Radotín s kapitánskou páskou.
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Softballová reprezentace se představila v Radotíně.

Novozélandský tým předvedl svůj rituální tanec
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             Zveme vás do nově otevřené  

Restaurace Velká Chuchle 
         na dostihovém závodišti v Chuchli 

 

Máme otevřeno pondělí až pátek 11.00 – 17.00 hodin 

a každý dostihový den od 11.00 hodin 

 

Nabízíme: 

Denní menu 

Pořádání akcí a oslav na objednávku 

Příjemné prostředí a personál 

 

Informace a rezervace: 

restaurace@velka-chuchle.cz 

tel.: 604 298 151 

Vstup hlavním vchodem přes recepci budovy nebo  

od parkoviště u Městské policie 

www.restauracevelkachuchle.cz 

Maly_mlyn_INZ_260x190.indd   1 12.09.18   15:27

Inzerce

Inzerce

inzerce


