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Vážení  
spoluobčané,

dovolte, abych 
vám na tomto 
místě ještě jed-
nou poděkoval 
za důvěru vyjá-
dřenou mému 
týmu v komu-
nálních volbách. 
Vysvědčení, které jste nám vystavili, je 
nejen pro mě, ale všechny spolupracov-
níky největší odměnou za každodenní 
práci ve prospěch rozvoje Radotína. 
Každý obdržený hlas je pro nás záro-
veň obrovskou motivací do další práce 
v následujícím období let 2018–2022.
Budou to bezesporu čtyři náročné roky. 
Čekají nás pravděpodobně největší 
investiční akce v historii, po kterých se 
Radotín stane moderní pražskou měst-
skou částí. V budoucím novém centru 
s obchodní a odpočinkovou zónou 
plné zeleně se budou scházet maminky 
s kočárky, které konečně nebudou mít 
ani problém dostat se i na bezbarié-
rové modernizované vlakové nádraží, 
děti si budou hrát na jednom z mnoha 
hřišť, senioři se budou procházet po 
nové lávce a zrekonstruovaném nábřeží 
Berounky nebo si s vnoučaty užívat 
koncert v nové školní aule či divadlo 
v Kulturním středisku U Koruny. Už za 
pár měsíců bude pro milovníky plavání 
k dispozici krytý bazén a příští rok bude 
zcela dokončena ochrana před dyna-
mickými účinky povodňových stavů, 
včetně chodníkového oddělení chodců 
od dopravy a cyklistů v Šárově kole. 
Pevně věřím, že v následujícím období 
dojde konečně také k legislativním 
změnám umožňujícím zaměřit se více 
na bezpečnost v Radotíně, která pálí 
mnohé občany. Velkou pozornost 
budeme rovněž věnovat systémovému 
řešení všeobecně problémové dopravní 
situace a zaměříme se na další rozvoj 
služeb občanům, a to především formou 
zkvalitňování díky dobrému a zodpo-
vědnému hospodaření městské části.
Práce je před námi hodně, ale díky 
důvěře, kterou jste jako voliči projevili, 
se do ní s chutí pustíme. Jsem hrdý na 
své spoluobčany, kteří nadprůměrnou 
účastí ve volbách prokázali, že je zají-
mají věci veřejné a že dokáží spraved-
livě ocenit naše působení na radnici. 
Výsledek, kterého jsme dosáhli, beru já 
osobně s velkou pokorou a především 
jako závazek, který budu chtít Radotínu 
a jeho občanům splatit.

Váš Karel Hanzlík (ODS), starosta Městské 
části Praha 16 (Radotín)

Na druhém místě se ve volbách do 
Zastupitelstva městské části Praha 16 
(Radotín) umístila koalice Společně 
pro Radotín, která od voličů obdržela 
necelých třináct procent hlasů, na třetí 
příčce skončila Pirátská strana se zis-
kem osmi procent. KSČM volilo 3,41 % 
voličů a ČSSD 3,22 procenta.

Jednobarevná rada
Volební výsledek – jednoznačné vítěz-
ství ODS – v podstatě předurčil složení 
Zastupitelstva městské části Praha 16. 
Zasedne v něm 12 zástupců ODS, dva 
kandidáti koalice Společně pro Radotín 
a jeden zástupce pirátů. Komunisté ani 
sociální demokraté se do zastupitelstva 
nedostali. ČSSD přitom obhajovala jeden 
mandát z minulého volebního období. 

ětším úspěchem se ODS může 
pochlubit jen na jednom místě 
v Česku: ve středočeských Líbe-

znicích získali občanští demokraté přes 
77 procent. „Děkuji občanům za hlasy, 
které nám ve volbách dali. Účast byla 
v Radotíně nadprůměrná, k urnám 
přišlo více než 56 procent oprávněných 
voličů. Beru to jako ocenění naší práce 
v uplynulých čtyřech letech. Nejen 
naši radní, ale celá radnice, všichni 
její zaměstnanci, odváděli poctivou 
práci ve prospěch našich spoluobčanů. 
A to se odrazilo ve volbách. Věřím, že 
důvěru občanů nezklameme ani v příš-
tím volebním období,“ okomentoval 
výsledek komunálních voleb Karel 
Hanzlík, předseda Místního sdružení 
ODS Radotín a kandidát na starostu. 

Stejný počet zastupitelů jako nyní měla 
Občanská demokratická strana i po vol-
bách v roce 2014, kdy ustanovila jed-
nobarevnou pětičlennou Radu městské 
části Praha 16.

„Zatím nechceme předjímat výsledek 
prvního jednání zastupitelstva, ale před-
pokládám, že bude mít podobný scénář 
jako před čtyřmi lety,“ potvrdil dosa-
vadní místostarosta Miroslav Knotek 
s tím, že by měla na radnici pokračovat 
pětičlenná rada. Její složení bude známé 
1. listopadu, kdy by se mělo konat první 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16. Kromě nových radních vybere 
zastupitelstvo také starostu a místosta-
rosty městské části, kteří povedou měst-
ský úřad. 

Slovo starosty

Lidé ocenili práci radnice
Radotínskou radnici povede v dalších čtyřech letech Občanská 
demokratická strana. Místní sdružení ODS Radotín přesvědčivě zvítězilo 
v říjnových komunálních volbách, když získalo 72,36 procenta hlasů.

Jak ovlivní výsledek 
voleb život v Radotíně?
Vedení radotínské radnice bude pokra-
čovat v dosavadním „kurzu“. Před-
stavitelé ODS se budou opět snažit 
splnit svůj nabitý volební program. Pri-
oritami strany jsou zodpovědné hos-
podaření a kvalitní služby pro občany. 
V investiční oblasti přijde na řadu 
výstavba nového centra a dokončení 
protipovodňových opatření, po rozší-
ření kapacity základní školy se počítá 
také s navýšením kapacity předškol-
ních zařízení. Začátkem příštího roku 
bude zprovozněn krytý bazén a do 
konce roku 2019 získají nové prostory 
i dobrovolní hasiči a Policie České 
republiky. 

„Velkou pozornost chceme věnovat bez-
pečnosti v Radotíně. Z důvodu dlouho-
dobého podstavu strážníků a policistů na 
území hlavního města, tedy i v naší měst-
ské části, počítáme s rozšířením kamero-
vého systému na dalších problémových 
místech. 

Budeme také usilovat o změnu legis-
lativy, a to nejen v rámci pražského 
magistrátu,“ uvedl staronový kandidát 
na starostu Radotína Karel Hanzlík. 
Právě on k tomu bude mít příležitost – 
jako „čtrnáctka“ na kandidátce Občan-
ské demokratické strany se dostal do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy. 

V následujícím volebním období by měl 
také vzniknout plán výstavby startovacích 
bytů pro mladé rodiny, což je další volební 
téma radotínské ODS. Byty pravděpo-
dobně vzniknou v lokalitě Vinohrady. 
A Radotín se dočká také nové lávky přes 
Berounku, která by se měla stavět příští 
rok. 

Petr Buček

Další informace o výsledcích voleb na str. 
2 a 3

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00  Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodanejmix.cz

Namixovali jsme pro vás operativní leasing
ŠKODA Bez starostí
Chcete jezdit a nic neřešit? ŠKODA NejMix vám namixuje speciální nabídku 
operativního leasingu ŠKODA Bez starostí. Pronajměte si vůz ŠKODA FABIA. 
Jednoduše a snadno.

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA Active, 1.0 
TSI/70 kW v ceně 308 300 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidel-
ná měsíční splátka 3 990 Kč včetně DPH obsahuje povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah. 

ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA: 
4,6–4,9 l/100 km, 106–113 g/km

Nová ŠKODA FABIA

za Kč měsíčně 3 990

Číslo 11/2018

V

Občanská demokratická strana
Počet hlasů 32 848, Počet mandátů 12

Společně pro Radotín – koalice KDU-ČSL, 
Zelení, TOP 09
Počet hlasů 5 876, Počet mandátů 2

Česká pirátská strana
Počet hlasů 3 656, Počet mandátů 1

Komunistická strana Čech a Moravy
Počet hlasů 1 549, Počet mandátů 0

Česká strana sociálně demokratická
Počet hlasů 1 465, Počet mandátů 0

3,41 %
3,22 %

12,94 %

8,62 %

72,36 %
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Vpražském zastupitelstvu 
chci především zúročit svoje 
dlouholeté komunální zku-

šenosti, které jsem nabyl za 12 let 
ve funkci radotínského starosty. 
Rád bych pomohl řešit především 
koncepční a systémové věci, které 
celá Praha potřebuje a v současné 
době ji trápí. Jsou to především 
otázky řešení dopravy, bezpečnosti, 
ale i řešení problémů městských 

Přinášíme přehled volebních 
výsledků do zastupitelstev 
městských částí, které spadají 

do správního obvodu Praha 16. 

Vsenátorské volbě uspěl ve 
volebním obvodu Praha 12, kam 
spadá i Radotín, Pavel Fischer. 

Prezidentský kandidát z posledních voleb 
na Pražský hrad zvítězil ve druhém kole, 
když porazil Evu Tylovou v poměru 
volebních hlasů 78,08 % ku 21,91 pro-
centa. 

V prvním kole získal Pavel Fischer (nezá-
vislý) 47,98 procenta hlasů a přímý zisk 
senátorského křesla mu jen těsně unikl. 
Eva Tylová (Piráti + LES) dostala od 
voličů v prvním kole 16,1 procenta hlasů, 
až třetí skončil kandidát ANO, bývalý 
ministr financí, Ivan Pilný s 12,51 %. 

Následovali Ivan Gerloch (nezávislý / 
9,04 % hlasů), Ivan David (SPD / 5,46 %), 
Marta Semelová (KSČM / 3,97 %), Jiří 
Nouza (HPP / 2,7 %) a František Dobšík 
(ČSSD / 2,20 %). 

A jak vybírali do Senátu voliči z Radotína? 
Už v prvním kole by do horní komory 
parlamentu poslali Pavla Fischera, když 
mu dalo svůj hlas 57,76 procenta z nich. 
Eva Tylová získala v Radotíně v prvním 

Karel Hanzlík zasedne 
v pražském zastupitelstvu

Výsledky voleb na pražský magistrát za celou Prahu (a volba Prahy 16)

Vítězové a poražení na 
Zbraslavi, ve Velké Chuchli, 
Lipencích a v Lochkově

Za senátora jsme 
vybrali Pavla 
FischeraDosavadní a podle všeho také budoucí radotínský starosta Karel 

Hanzlík uspěl také ve volbách do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy. Získal celkem 70 865 hlasů a bude hájit zájmy Radotína 
na „velkém“ magistrátu. 

částí, kde vidím celou řadu mož-
ností zlepšení komunikace a spolu-
práce,“ uvádí Karel Hanzlík.

Radotínští voliči nejčastěji volili 
na magistrát právě ODS, za kte-
rou Karel Hanzlík kandidoval. 
Hlasy pro Občanskou demokra-
tickou stranu tvořily 32,38 pro-
centa, ostatní strany měly podporu 
výrazně nižší. 

Na Zbraslavi ve volbách do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy dalo 
také nejvíce voličů hlas ODS (20,08 
procenta), podobně uspěla Občan-
ská demokratická strana ve Velké 
Chuchli (22,44 %) a v Lipencích 
(21,99 %). U lochkovských voličů 
zvítězila koalice STAN a TOP  09 
(21,33 %) těsně před ANO 
(21,29  %). 

(buč)

kole 11,47 procenta hlasů, třetí Ivan Pilný 
dostal 10,28 %. 

Hlasování v Radotíně se k Pavlu Fische-
rovi přiklonilo největší měrou, v ostatních 
městských částech správního obvodu měl 
podporu o něco nižší. Druhé kolo by se 
hypoteticky konalo jen v Lochkově, kde 
tento nezávislý kandidát podporovaný 
několika stranami získal nejméně – těsně 
pod 50 % nutnými pro zvolení hned  
v 1. kole. 

Jeho největší rivalka Eva Tylová zís-
kala během prvního volebního víkendu 
na Lochkově nejvyšších 15,57 %. 
A naopak zcela propadla ve Velké 
Chuchli, kde skončila se ziskem 9,89 % až 
třetí za vítězem a stříbrným Ivanem Pil-
ným (11,77 %).

Ve druhém kole senátorské volby 
v Radotíně uspěl Pavel Fischer s 87 pro-
centy hlasů, zbylých 13 % zůstalo na Evu 
Tylovou. Na Zbraslavi podpořilo Pavla 
Fischera ve druhém kole necelých 84 pro-
cent voličů, ve Velké Chuchli získal 87 %, 
v Lipencích 86 % a v Lochkově 83 %. 

(buč)

11,85 %

Volební účast 59,01 %Praha-Velká Chuchle (13 zastupitelů)
ODS (5 mandátů)   4 919 hlasů
Pro Prahu (4 mandáty)   3 313 hlasů
TOP 09 (3 mandáty)   2 590 hlasů
ANO 2011 (1 mandát)   1 456 hlasů

40,06 %

26,98 %

21,09 %

2,40 %

12,19 %

8,83 %

Volební účast 63,02 %Praha-Lipence (15 zastupitelů)
Sdružení pro Lipence (7 mandátů) 7 118 hlasů
HaFo Lipaňáků (5 mandátů)  5 762 hlasů
Pro Prahu (2 mandáty)   2 052 hlasů
ODS (1 mandát)    1 486 hlasů
Jednotné Lipence   404 hlasů

42,31 %

34,25 %

Volební účast 53,36 %Praha-Lochkov (9 zastupitelů)
"Sdružení Lochkov 2018" (9 mandátů) 2 021 hlasů

100,00 %

Lipence Lochkov Radotín Velká Chuchle Zbraslav PRAHA CELKEM Zastupitelů

ODS 21,99 % 15,81 % 32,38 % 22,44 % 20,08 % 17,86 % 14

Česká pirátská strana 14,61 % 14,11 % 15,28 % 13,07 % 17,89 % 17,07 % 13

Praha sobě 11,90 %   9,31 %   9,51 % 12,69 % 14,09 % 16,56 % 13

Koalice STAN, TOP 09 14,71 % 21,33 % 14,38 % 19,59 % 19,59 % 16,28 % 13
ANO 2011 15,80 % 21,29 % 14,67 % 13,17 % 13,17 % 15,36 % 12

SPD Tomio Okamura   3,48 %   4,15 %   2,08 %   3,62 %   2,71 %   3,53 %   0

KSČM   2,46 %   2,46 %   2,53 %   2,39 %   2,75 %   3,26 %   0

ČSSD   2,07 %   2,19 %   2,56 %   1,83 %   2,51 %   2,87 %   0

Poznámka: Uvedeny jsou výsledky stran, které získaly v celkovém součtu alespoň dvě procenta hlasů.

2,49 %

8,87 %

10,21 %

3,13 %

51,17 %

Praha-Zbraslav (17 zastupitelů) Volební účast 55,08 %

100pro Zbraslav (10 mandátů)  31 352 hlasů
ZBRASLAV! (3 mandáty)   11 157 hlasů
NEZÁVISLÍ (2 mandáty)   6 256 hlasů
ODS (1 mandát)    4 478 hlasů
Společně pro Zbraslav (1 mandát) 4 000 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 1 694 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  1 531 hlasů
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 801 hlasů

18,20 %

6,52 %

2,46 %

I ustavující zasedání Zastupitel
 stva   městské části Praha 16 se 

koná ve čtvrtek 1. listopadu 2018 
od 17 hodin v Kulturním středisku 
Radotín, náměstí Osvoboditelů 44.

Redakce Novin Prahy 16 hledá 
spolupracovníka pro roznášení 

této tiskoviny v oblasti (starého) Síd-
liště, na Viničkách a v přilehlých uli-
cích. Distribuce vždy jednou měsíčně 
během tří pracovních dnů. Zahájení 
spolupráce od ledna 2019. Informace 
a přihlášky na tel. 234 128 201 nebo 
e-mailem kancelar@praha16.eu.

  

Správce toku, Povodí Vltavy 
s.p., bude provádět údržbu 

Radotínského potoka, která spočívá 
v opravě nábřežních zdí, a to v ter-
mínu do 20. prosince 2018. Údržba 
je prováděna dodavatelsky, přístup 

Krátce
je zajištěn ze stávající cyklostezky.

Mateřská škola Praha-Radotín 
přijme do svého kolektivu 

učitelku/učitele na hlavní pracovní 
poměr. Nástup 1. listopadu 2018. 
Informace na tel. 734 249 811 nebo 
e-mailem ms.radotin@seznam.cz.

Dne 10. listopadu 2018 od 
12 do 17 hodin se v Radotíně 

uskuteční RunX – trialový běžecký 
závod. Start a cíl závodu je u Kul-
turního střediska Koruna. V sou-
vislosti s tímto závodem dojde 
k uzavírce náměstí Osvoboditelů 
(slepý úsek Na Výšince-Karlická) 
a ulic Na Výšince a Otínská (úsek 
podél urnového háje, tj. Jelenovská 
-Na Výšince), a to od 7 do 17 hodin. 
Po dobu pořádání tohoto závodu 
nebude možné parkování na komu-

nikaci náměstí Osvoboditelů před 
Kulturním střediskem Koruna. 
Předpokládá se účast asi 200 běžců.

Startuje zimní údržba komu-
nikací – souhrnné informace 

k úklidu ulic v Radotíně naleznete 
již nyní na webových stránkách 
www.praha16.eu. Do prosincového 
vydání Novin Prahy 16 připravu-
jeme souhrnnou informaci ze všech 
městských částí správního obvodu.

Městská část Praha-Zbraslav 
oznamuje nabídku 2 volných 

pracovních míst. Jedná se o pra-
covní pozici technický pracovník 
Odboru místního hospodářství – 
komunální služby. Informace na 
tel. 257 111 821 nebo e-mailem 
stepan.vacek@mc-zbraslav.cz.

(pj)

Na Zbraslavi může samostatně 
vládnout vítězná kandidátka 100pro 
Zbraslav, která získala 10 křesel ze 17. 
Také v Lochkově je vše jasné, Sdru-
žení Lochkov 2018 nemělo ve volbách 
žádnou konkurenci.

Ve Velké Chuchli a Lipencích se neo-
bejdou bez koalic, žádná strana nezís-
kala nadpoloviční většinu mandátů.

Největší změny přinesly volby v Lipen-
cích, kde v předchozím volebním 
období vládla koalice Pro Prahu, ODS 
a ČSSD. Ta však letos neuspěla. Voliči 
dali přednost dosud opozičnímu Sdru-
žení pro Lipence a hned za ním skon-
čilo nové uskupení HaFo Lipeňáků. 

(buč)

Pavel Fischer uspěl ve druhém kole senátní volby.
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Zastupitelé MČ Praha 16 (Radotín) pro období 2018–2022

ODS

Společně pro Radotín 
– TOP 09, KDU-ČSL 
a Zelení 

Česká pirátská strana 

Jak se volilo v radotínských okrscích

15 zastupitelů zasedne na radotínské radnici v tomto složení. Nováčky budou Jan Fleischner, Jakub Mareš a Kateřina Poludová 
(všichni za ODS), Jan Matěj Rak za koalici Společně pro Radotín a Martin Zelený za Piráty. Ostatních 10 zastupitelů působilo v této 
roli už v předchozím volebním období. Pět zastupitelů ve své práci na radnici nepokračuje. Jedná 
se o Petra Binhacka, Jana Stárku, Jaroslava Šindelku (všichni ODS), Jana Martínka (KDU-ČSL) 
a Jana Kořínka (ČSSD). 

Občanská demokratická strana zvítězila s velkým náskokem ve všech radotínských okrscích. Největší podporu získala na 
novém sídlišti, kde jí dalo své hlasy téměř 80 procent voličů. Naopak na Rymáni získala nejmenší podporu – volilo ji přes 
60 procent lidí, kteří přišli k urnám. Účast se pohybovala od necelých 40 procent na Rymáni až po 64 procent na Říháku. 

Karel 
Hanzlík

52 let

2 577 hlasů

Miroslav 
Knotek

50 let

2 325 hlasů

Simona 
Baráková

48 let

2 352 hlasů

Milan 
Bouzek

70 let

2 223 hlasů

Jan 
Farník 

66 let

2 207 hlasů

Viktor 
Krištof

39 let

2 166 hlasů

Irena 
Farníková

66 let

2 229 hlasů

Jan 
Fleischner

23 let

2 092 hlasů

Jakub 
Mareš

24 let

2 125 hlasů

Vojtěch 
Harok

44 let

2 145 hlasů

Petr
Šiška

55 let

2 123 hlasů

Kateřina 
Poludová

45 let

2 102 hlasů

Luděk 
Sedlák

64 let

648 hlasů

Jan Matěj 
Rak

41 let

550 hlasů

Martin 
Zelený

29 let

378 hlasů

3,41 %
3,22 %

12,94 %

8,62 %

72,36 %

Volební účast 58,92 %Okrsek č. 16001 – Eden
Občanská demokratická strana  3 477 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  413 hlasů
Česká pirátská strana   258 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 190 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  183 hlasů

3,88 %
2,83 %

13,72 %

10,64 %

Volební účast 63,19 %Okrsek č. 16002 – Viničky
Občanská demokratická strana  5 111 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  1 017 hlasů
Česká pirátská strana   789 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 288 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  210 hlasů

68,93 %

4,60 %

6,13 %

15,36 %

6,11 %

Volební účast 50,54 %Okrsek č. 16003 – Staré sídliště
Občanská demokratická strana  2 652 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  601 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  240 hlasů
Česká pirátská strana   239 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 180 hlasů

67,79 %

3,41 %

10,11 %

20,73 %

5,09 %

Volební účast 39,64 %Okrsek č. 16004 – Rymáň
Občanská demokratická strana  1 656 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  566 hlasů
Česká pirátská strana   276 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 139 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  93 hlasů

60,66 %

1,44 %

7,60 %

15,79 %

3,02 %

Volební účast 56,01 %Okrsek č. 16005 – Benátky
Občanská demokratická strana  5 724 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  1 253 hlasů
Česká pirátská strana   603 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 240 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  114 hlasů

72,15 %

2,66 %

8,34 %

10,23 %

4,22 %

Volební účast 63,21 %Okrsek č. 16006 – Lahovská
Občanská demokratická strana  4 905 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  673 hlasů
Česká pirátská strana   549 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  278 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 175 hlasů

74,54 %

3,43 %

8,08 %

13,01 %

3,69 %

Volební účast 64,18 %Okrsek č. 16007 – Říhák
Občanská demokratická strana  4 333 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  785 hlasů
Česká pirátská strana   488 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  223 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 207 hlasů

71,79 %

1,98 %

7,25 %

9,06 %

2,07 %

Volební účast 51,44 %Okrsek č. 16008 – Nové sídliště
Občanská demokratická strana  4 990 hlasů
Koal. KDU-ČSL, Zelení, TOP 09  568 hlasů
Česká pirátská strana   454 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 130 hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  124 hlasů

79,64 %
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První z pouze čtyř českých bas-
ketbalistů, kteří se dosud pro-
sadili do americké NBA, se 

v roce 2000 se svou rodinou zabydlel 
v Radotíně. Výčet míst, ve kterých Jiří 
Zídek jako basketbalista žil, je přitom 
úctyhodný: Los Angeles, Charlotte, 
Denver, Seattle, Istanbul, Madrid nebo 
Berlín.

Jak jste se ocitl v Radotíně?
Můj táta bydlí ve Slivenci a v 90. letech 
se naskytla možnost koupit dům 
v Radotíně. Psal se rok 1997 a my jsme 
spolu s  bratrem po takzvaném Sarajev-
ském atentátu na Václava Klause měli 
docela obavy, co se v zemi bude dít. Tak 
jsme peníze uložili do rozestavěného 
domu v Radotíně. Později jsem stavbu 
dokončil a dnes tady žijeme spolu 
s manželkou a čtyřmi dětmi.

Co jste tehdy o Radotínu věděl?
Nic. Vyrůstal jsem na Babě v Praze 6. 
Až když se táta přestěhoval do Slivence, 
začal jsem poznávat i zdejší okolí. Ale 
Radotín mi tehdy neříkal vůbec nic. 

Radotín je in

Jiří Zídek: V Radotíně se mi líbí čím dál víc

Věděl jsem jen, že je to další obec za Sli-
vencem. Když jsme dům koupili, hrá-
val jsem v Americe. O Radotín jsem se 
začal zajímat až později a byl jsem pří-
jemně překvapený. Nastěhovali jsme se 
a já mám od té doby milé sousedy a žiju 
na perfektním místě. Zezačátku jsme si 
s manželkou mysleli, že tady zůstaneme 
na přechodnou dobu. Ale místo, zdejší 
vztahy a atmosféra nás odtud nepustily. 
Pak se nám narodily děti a začali jsme 
si užívat cyklostezku podél Berounky, 
pravidelně jsme vyráželi na výlety na 
Karlštejn. A zamilovali jsme si to tady 
tak, že už se nám odtud nechce.

Během kariéry jste prošel nejedním 
zajímavým městem, můžete je tedy 
srovnávat. Žil jste někdy podobně 
na předměstí?
To ne, když jsem hrál basketbal, byd-
lel jsem vždycky tak, abych to neměl 
daleko do haly. Trénovali jsme dvakrát 
denně, na dlouhé přesuny nebyl čas. Ale 
můžu říct, že v Radotíně se žije skvěle. 
A čím déle tady jsem, tím silnější ten 
pocit ve mně je. Například vlakové spo-

Kdo je Jiří Zídek (45 let)
Bývalý basketbalový reprezentant 
se jako první Čech prosadil do nej-
lepší basketbalové ligy světa NBA. 
Do Ameriky odešel nejdříve do 
Kalifornie na univerzitu, poté hrál 
v NBA za Charlotte Hornets, Denver 
Nuggets a Seattle SuperSonics. Po 
návratu do Evropy působil v Žalgi-
risu Kaunas, s nímž vyhrál Euroligu. 
Hrál také za Fenerbachce Istanbul, 
Real Madrid nebo v týmech Alba 
Berlín a ČEZ Nymburk. Jeho otec 
Jiří Zídek st. byl vyhlášen nejlepším 
českým basketbalistou 20. století. 
Oba si spolu dokonce zahráli jednou 
za společný tým: za Radotín. Jiří 
Zídek ml. má čtyři děti – Jan (nastu-
puje letos za BK Wolves Radotín), 
Martin i Ela se stejně jako jejich otec 
a děda věnují nebo věnovali basket-
balu. Nejmladšímu Timovi jsou dva 
roky. 

jení s centrem Prahy je výborné. Mám 
celoroční lítačku, vlakem jezdím pra-
videlně. Těší mne, že intervaly v době 
dopravní špičky jsou tak krátké. Takové 
spojení s centrem je pro život na okraji 
města velmi důležité.

Co tady máte ještě v oblibě?
Bydlíme kousek od Slavičího údolí 
a také celý „náš“ les nad ním mám 
moc rád. S každým z mých čtyř dětí 
jsem se do něj dost nachodil. Hlavně 
cestu okolo krmelce znám velmi dobře, 
mohu porovnávat různá roční období 
a je to tam pěkné po celý rok. A taky 
mám rád Berounku, ta řeka je magická. 
Jako sportovec oceňuju koncentraci 
všech sportovišť na jednom místě. Ještě 
se k tomu staví bazén, která městská 
část to má?

Je něco, co vám v Radotíně naopak 
vadí?
Snad jen chybějící centrum, ale to 
se snad v příštích pár letech změní. 
U hotelového domu nebo před Alber-
tem je to hezčí než dříve, ale všichni 

víme, že to není ideální. Chybí nějaká 
lavička a příjemná zeleň, kde by se dalo 
v centru posadit.

Často vás potkávám na kole. Máte 
nějakou oblíbenou trasu?
Bohužel má kolena mi sportování dnes 
skoro nedovolí, ale na horském kole 
jezdím. Rád sjedu z našeho lahovského 
kopce dolů, dám se u školy po lávce 
přes Berounku a vyjedu na Cukrák. 
Pokračuju dolů do Řevnic a přes Kar-
lík a Kosoř zpátky do Radotína. Pak už 
zbývá jen výšlap k nám na kopec. Trasa 
je dlouhá asi 53 kilometrů, překonám 
převýšení okolo 920 metrů. Jezdím to 
na čas, abych viděl, jak na tom jsem.

Čemu se věnujete po ukončení hráč-
ské kariéry?
Pracuju pro basketbalový svaz 
a působím jako manažer pro mezi-
národní vztahy ve VTB lize. Kromě 
toho komentuju zápasy pro tele-
vizi, která vysílá utkání Euroligy. 
Zrovna se chystám komentovat do 
Londýna. Ta práce mě hodně baví. 
A tady musím zmínit další výhodu 
Radotína, kterou je krátká vzdále-
nost od letiště. S tím jsem přitom, 
když jsem dům pořizoval, vůbec 
nekalkuloval. Dnes jsem rád, že se 
na letiště dostanu do 20 minut. Když 
není zácpa na okruhu. 

Petr Buček
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Basketbalista na svém oblíbeném místě v lese
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Jiří Zídek si udržuje kondici jízdou 
na kole.

Nenápadný klub pomáhá 
dětem i mládeži
Nijak výrazný vchod vedle školní družiny v Loučanské ulici vede 
do suterénu, kde sídlí Klub Radotín. Místo, kde se trojice sociálních 
pracovnic snaží pomáhat radotínským dětem ve věku od 12 do 19 let. 

Přicházejí k nám děti s různými 
problémy. Některé řeší spory 
v rodině, jiné mají trable ve 

škole, s autoritami nebo se neshod-
nou s kamarády,“ říká Barbora Hur-
tišová, koordinátorka klubu, který 
spadá pod neziskovou organizaci 
Proxima Sociale. 

Brána do podzemí se otevírá po pole-
dni a zavírá s příchodem večera, vždy 
od pondělí do čtvrtka. Někdy přijde 
jen pár zájemců o společnost nebo 
hovor s někým, kdo je vyslechne, 
případně poradí, co dále. Jindy je tu 
plno a rozvine se skupinová debata. 

Někteří zájemci chodí i několikrát 
týdně, jiní se neobjeví pár měsíců. 

Radotín má široké spektrum obyva-
tel a je to vidět i na hostech klubu. 
„Docházejí k nám děti ze sociálně 
slabších rodin, ale také z těch velmi 
dobře zaopatřených,“ uvádí Ivana 
Hanová, pracovnice centra. Někdo se 
zastaví i pětkrát za den. Půjčí si long-
board, míč nebo třeba kolo a vyběhne 
zase ven. To však neznamená, že Klub 
Radotín funguje jako půjčovna spor-
tovního vybavení. Zdejší pracovnice 
dobře vědí, komu a proč mohou něco 
takového svěřit.

Dětská a mládežnická organizace 
je postavena na vzájemné důvěře. 
Mnoho dětí se se svými pro-
blémy cítí ztraceno a hledají místo 
a osoby, kterým se mohou svěřit 
se svými bolestmi na duši. „Naše 
práce není o tom, že bychom 
viděli nějaká velká zlepšení situ-
ace, ve které se děti nacházejí. 
Potěší nás i malé krůčky, které 
ve své tíživé situaci udělají,“ říká 
koordinátorka programu Barbora 
Hurtišová. Když je na to vhodná 
doba, zamíří jeho pracovnice také 
do okolí a v terénu oslovují děti, 
aby věděly o tom, co nabízejí. 

Svou činnost prezentují pravidelně 
také ve školních třídách. 

Do klubu dochází pravidelně asi sedm 
desítek dětí a mladých lidí. Kromě 
poradenství tu na ně čekají také různé 

Komu je určen Klub Radotín
Dětem a mládeži ve věku od 12  do 
19 let (ve vybraných případech 
i v jiném věku) v nepříznivé sociální 
situaci.
Klienti bydlí nebo tráví svůj volný 
čas v Praze 16 (školní docházka, 
studium, mají v lokalitě příbuzné, 
kamarády apod.).

hry, k dispozici je i malá kuchyňka, 
kde se pravidelně vaří různé dobroty. 
Zhruba jednou měsíčně vyrážejí pra-
covnice se svými mladými klienty 
na výlet a jednou ročně pořádají pro 
nejvíce potřebné týdenní pobyt na 
horách. Tam se mohou společně ještě 
hlouběji věnovat jejich problémům.

Dlouholetou vedoucí Klubu Radotín 
a také všech nízkoprahových služeb 
pro děti a mládež Proxima Sociale 
byla až donedávna Jaroslava Janíč-
ková. Ta letos získala čestné uznání za 
přínos rozvoji oboru nízkoprahových 
sociálních služeb od České asociace 
streetwork. 

(buč)
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Klub Radotín chystá pro děti nej-
různější program.



|5| Kalendář

1. ČT KINO RADOTÍN
  17:30, Kibera: Příběh 

slumu, dokumentární, ČR
 Film o lidech z afrického slumu, kteří se 
navzdory drsným podmínkám rozhodli 
proměnit nelítostné prostředí v lepší místo 
pro život.

 20:00, Bohemian Rhapsody, hudební, USA 
 Dokument popisuje hudební dráhu Freddie 
Mercuryho od založení skupiny Queen až 
po památný koncert Live Aid v roce 1985.

 KAVÁRNA U STROMEČKU ZBRASLAV
 18:30, Večer pod lampou - Zlatka BARTOŠ-
KOVÁ   
 Šansoniérka, která zpívá výhradně vlastní 
repertoár.

2. PÁ  Kino Radotín
  17:30, 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.

 20:00, Climax, drama, FR  
 Poslední noc v chatě uprostřed lesů. Třicítce 
tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink 
na turné v USA, zbývá už jen závěrečná 
party.

3. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Louskáček 

a čtyři říše, rodinný, USA 
 Clara se ocitá v podivném a záhadném para-
lelním světě. Právě zde se setkává s vojákem, 
bandou myší a správci, kteří předsedají třem 
Říším.

 17:30, The Perfect Kiss, komedie, CAN   
 Každý hledá štěstí. No, když vám táhne na 
třicet a stále žijete s rodiči, jste bez práce 
a láska je v nedohlednu, hledáte ještě inten-
zívněji.

 20:00, Bohemian Rhapsody, hudební, USA 
 
 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00 a 19:30, Rusalka  
Loutková hra s použitím libreta známé 
Dvořákovy opery. 
Rezervace na www.divadlozbraslav. cz.

6. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Dogman, drama, IT

 Marcello dělí svůj čas na práci v salonu 
pro psi, péči o dceru a na ponižující vztah 
s bývalým surovým boxerem, který terori-
zuje okolí.

 20:00, Van Gogh - o obilných polích 
a oblačném nebi, dokument, IT  
 Helene Kröller-Müllerová do umělcova 
příběhu zasáhla až po jeho smrti. Film 
proplétá jejich korespondence v hledání 
inspirace.

7. ST  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Duo Oldáš: Oldřich 

Kaiser a Dáša Vokatá  
 Koncert undergroundové písničkářky 
a populárního komika i muzikanta, 230 Kč 
v předprodeji, 260 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, Climax, drama, FRA

 MODLITEBNA ČESKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
RADOTÍN
 18:00, Pódiová zkušenost   
 Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického

8. ČT   KINO RADOTÍN
  17:30, 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.

 20:00, Dívka v pavoučí síti, drama, USA  
 Lisbeth Salanderová se vrátí na plátno 
v první adaptaci nedávno vydaného úspěš-
ného bestselleru Davida Lagercrantze.

9. PÁ  KNIHOVNA RADOTÍN
 10:00, KAAN: Netradiční 
balení dárků  

 Výtvarná dílna, kterou přichystal Klub aktiv-
ních a nestárnoucích (KANN) ve spolupráci 
s knihovnou.

 KINO RADOTÍN
 17:30, Když draka bolí hlava, rodinný, ČR  

 20:00, Ten, kdo tě miloval, komedie, ČR
 Komediálně laděná rodinná detektivka 
s předvánoční atmosférou ze známého 
lázeňského města, z Karlových Varů.

10. SO  KS U KORUNY RADOTÍN
  17:00, Vernisáž výstavy 

kruhu radotínských  
výtvarníků  

 Výstava trvá od neděle 11. 11. do pátku 
16. 11., otevřeno od 10 do18 hodin.

 KINO RADOTÍN
 15:30, PRO DĚTI, Grinch, 3D animovaný, 
USA  
 Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, 
nenávidí Vánoce. Zatímco si ostatní užívají 
svátky klidu a míru, on se je rozhodne zničit.

 17:30, Ten, kdo tě miloval, komedie, ČR

20:00, Bohemian Rhapsody, hudební, USA

 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, O zlém vlkovi a nezbedných prasát-
kách  
 Maňáskový muzikál. Rezervace na 
www. divadlozbraslav.cz.

12. PO  KNIHOVNA RADOTÍN
  18:30, KAAN: Příběh Přemy-

sla Pittra, „českého Nicolase 
Wintona“

 Beseda s pracovnicí Národního pedagogic-
kého muzea a knihovny J. A. Komenského 
Magdalenou Faltusovou

13. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Vratislav Effenberger 

aneb lov na černého žraloka, 
dokument, ČR

 Vratislav Effenberger (1923-1986) byl nejvý-
znamnější postavou českého poválečného 
surrealismu, básník a teoretik.
 
 20:00, Balkánský masakr paintballovou 
pistolí, komedie, CHOR
 Rinus zorganizuje akční teambuildingový 
víkend v přírodě. Někteří z účastníků dávají 
od počátku jasně najevo svou nechuť k této 
aktivitě.

 OBŘADNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO DOMU ZBRASLAV
 18:30, Koncert žáků ZUŠ

14. ST  MODLITEBNA ČESKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ RADOTÍN

  18:00, Pěvecký koncert  
 Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
 
 Kino Radotín
 10:00, BABY BIO, Po čem muži touží, 
komedie, ČR  
 Ráno Karel (Jiří Langmajer) zjistí, že násled-
kem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem 
vědmy Zoltany se stal ženou (Anna Polív-
ková).
 
 14:00, NEJEN PRO SENIORY, Chata na 
prodej, komedie, ČR  
 Komedie o tom, co všechno se může stát, 
když se o víkendu sejde svérázná rodina na 
poslední rozlučce s chatou.

 
 17:30, Svědkové Putinovi, dokument, 
Lotyšsko  
 Dokument V. Manského, který se jako 
prezidentský kameraman dostal do nitra 
kremelské politiky, přináší svědectví o puti-
novské éře.
 
 20:00, Johnny English znovu zasahuje, 
komedie, USA  
 Příběh odstartuje kybernetický útok, který 
odhalí identitu všech britských agentů. Jedi-
nou neodhalenou nadějí zůstává Johnny 
English.
 
 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 19:30, Hurá do Evropy  
 Dvě jednoaktové hry v jednom večeru. 
Autor textu a režie inscenace Oldřich Vlček. 
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz.

15. ČT  Kino Radotín
  17.30, Dívka v pavoučí síti, 

drama, USA  

 20.00, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 
zločiny, rodinný, USA  
 Grindelwald uteče z vazby a začne shroma-
žďovat své stoupence, aby připravil vládu 
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi.

 KS U KORUNY RADOTÍN
 19:00, Degustace vín z Nového světa  
 Řízená degustace se sommelierem 
Františkem Kabátem. V ceně vstupného je 
12 vzorků vín, malé občerstvení a tři vzorky 
ovocných pálenek, 370 Kč.

16. PÁ  Kino Radotín
  17:30, PRO DĚTI, Grinch, 

animovaný, USA

 20:00, Bohemian Rhapsody, hudební, USA  

17. SO  Kino Radotín
  15:30, PRO DĚTI, Louskáček 

a čtyři říše, 3D rodinný, USA

 17:30, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 
zločiny, 3D rodinný, USA  

 20:00, The Perfect Kiss, komedie, CAN  

 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Kašpárek na cestách  
 Tři Kašpárkova dobrodružství v marionetové 
pohádce. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. 
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz.

 18:00, Noc divadel
 Více na www.divadlozbraslav.cz

18. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Královna  

Koloběžka 1.  
 Známá pohádka J. Wericha ve svérázném, 
nejen hudebním pojetí dětí a rodičů divadel-
ního spolku Křoví, vstupné 60 Kč.
 
 19:00, Labyrint světa: Víťa Marčík
 Poselství J. A. Komenského zabalené do 
úžasné, vyčerpávající performance, 150 Kč 
v předprodeji, 170 Kč na místě.

20. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Oni a Silvio, drama, IT

 Herec Toni Servillo ztvárňuje Silvia Berlusco-
niho – známého miliardáře, skandalistu, medi-
álního magnáta a předsedu italské vlády.

 20:00, Dívka, drama, BEL  
 Šestnáctiletá Lara žije pouze s otcem 

a malým bratrem. Snu stát se špičkovou 
baletkou je ochotná obětovat vše.

21. ST  KS U Koruny Radotín
  19:00, Odvolání, Divadlo 

v Řeznické, Bill C. Davis
 Příběh o pravdě, moci, ideálech i pokrytec-
tví, ve kterém exceluje v hlavní roli i v režii 
Miroslav Táborský, 340 Kč v předprodeji, 
360 Kč na místě.
 
 KINO RADOTÍN
 17:30, Soumrak, drama, MAĎ  
 Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, 
která je náhle konfrontována s vlastní 
minulostí a temným tajemstvím obestírají-
cím její rodinu.
 
 20:00, Balón, drama, SRN  
 1979, východní Německo v čase vrcholící 
studené války. Dvě rodiny toužící po životě 
ve svobodné zemi vymyslí plán útěku na 
Západ.
 
 MODLITEBNA ČESKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
RADOTÍN
 18:00, Žákovský koncert  
 Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
 
 MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
 18.00, Edvard Beneš  
 Klíčová osobnost československé státnosti 
v přednášce PhDr. Jaroslavy Novákové.

22. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Chvilky, drama, ČR

 Anežka (Jenovéfa Boková) se musí naučit 
nastavit vlastní hranice a projevit své touhy 
a přání, aby neztratila to nejdůležitější: sebe 
samu.

 20:00, Creed II, drama, USA  
 Adonis Creed se snaží ze všech sil, aby se 
věnoval svým nejbližším a zároveň nezanedbá-
val přípravu na důležitý souboj v ringu.

23. PÁ  KS U KORUNY RADOTÍN
  18:00, Zahájení Mezinárod-

ního filmového festivalu 
outdoorových filmů

 Zahájí cestovatel Jiří Kráčalík multimediál-
ním programem Ekvádor, Andy, Amazonie, 
Galapágy, 120 Kč na místě.
 Následují další přestavení, program na 
www.outdoorfilms.cz.

KINO RADOTÍN
17:30, PRO DĚTI, Pat a Mat: Zimní rado-
vánky, animovaný, ČR  
Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší zábavu 
na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky 
budou prohýbat. Doma to raději nezkou-
šejte.

20.00, Dívka v pavoučí síti, drama, USA

24. SO  KINO RADOTÍN A KS U KORUNY 
RADOTÍN  
Mezinárodní filmový festival 
outdoorových filmů

Program na www.outdoorfilms.cz

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
Kaškova Zbraslav  
Tradiční přehlídka amatérských divadelních 
souborů.

25. NE  KINO RADOTÍN A KS U KORUNY 
RADOTÍN  
Mezinárodní filmový festival 
outdoorových filmů

Program na www.outdoorfilms.cz

KINO RADOTÍN
16:00, Frankenstein, divadlo, GB  
Divadelní představení z londýnského 

National Theatre. Scénář adaptace podle 
slavného gotického románu Mary Shelly 
napsal Nick Dear.

27. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Balón, drama, SRN  

20:00, Útok z hlubin, akční, USA  
Americká armáda zachraňuje ruského 
prezidenta? Budoucnost světového pořádku 
leží v hlubinách ledového oceánu.

28. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Dívka, drama, BEL

Šestnáctiletá Lara se chce stát baletkou. 
Kromě náročného studia však svádí ještě 
jeden boj: již od dětství ví, že se narodila do 
špatného těla.

20:00, Oni a Silvio, drama, IT  

MODLITEBNA ČESKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
RADOTÍN
18:00, Učitelský koncert  
Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického

29. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, 3 dny v Quiberonu, 

drama, SRN
Do letoviska Quiberon přijíždí Romy 
Schneider jako zlomená žena, herečka na 
soumraku kariéry se sklony k alkoholismu 
a depresím.

20:00, Robin Hood, akční, USA  
Robin se vrací z křižáckých výprav, aby 
společně se svým maurským přítelem 
Malým Johnem povstal proti zkorumpované 
anglické vládě.

30. PÁ  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Xavier Baumaxa

Koncert výrazného českého písničkáře se 
stále větším geografickým a mezigenerač-
ním přesahem, osobitý folk, sarkastické 
texty, 190 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě.

KINO RADOTÍN
17:30, Čertí brko, rodinný, ČR  
Lucifer se rozhodne pověřit doručením čer-
tího brka na pobočku Pervidle zmateného 
čerta Bonifáce, aby se mladý čert otrkal ve 
světě.

20.00, Creed II, drama, USA

Dlouhodobější akce
KS U KORUNY RADOTÍN
11. – 16. listopadu denně 10:00 až 18:00
Výstava kruhu radotínských výtvarníků
Tradiční prodejní výstava děl tvůrců 
z Radotína a okolí

KS U KORUNY RADOTÍN A KINO RADOTÍN
23. – 25. listopadu
Mezinárodní filmový festival outdooro-
vých filmů.
Více na www.outdoorfilms.cz

GALERIE MĚSTSKÉHO DOMU ZBRASLAV
7. – 30. listopadu Salon Prahy 9
Přehlídka tvorby výtvarných umělců 
Prahy 9 a okolí. 
Otevřeno ve výpůjční době knihovny.

Kulturní program na listopad pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

a www.kinoradotin.cz

Výtvarníci představí svá díla v Koruně.

Festival outdoorových filmů začne 
programem o Jižní Americe.
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AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

AKCE – KINO RADOTÍN
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Táborský: Když 
dělám komedii, 
jsem doma vážný
Herec Miroslav Táborský neváhá o sobě říct, že 
je pošetilec a snílek. Stejně jako jedna z postav 
představení Odvolání, které 21. listopadu od 
19 hodin odehraje v radotínské Koruně. „Jinak 
bych se nepustil do toho, abych představení 
režíroval, vyrobil dekoraci a vymyslel kostýmy,“ 
dodává k příběhu o pravdě moci, ideálech 
i pokrytectví.

Proč byste pozval diváky 
radotínské Koruny na diva-
delní představení Odvolání? 

Co je na příběhu faráře nejzajíma-
vější? Co si z něj lidé mohou odnést?
Je to především skvěle napsaná hra. 
Ne nadarmo byla v Americe zfilmo-
vána. Její velkou předností je, že mluví 
o vážných věcech velmi zábavnou 
formou. Pro mě je to velké potěšení 
z opravdu hereckého divadla. Příběh 
faráře je zajímavý tím, že takový v růz-
ných podobách a intenzitě prožíváme 
skoro všichni. Všichni jsme byli mladí, 
odhodlaní a postupem času jsme se 
učili být taktní i taktičtí, někdy opatrní, 
někdy zbabělí. A pak se stane, že nás 
život postaví do situace, kdy se musíme 
rozhodnout, abychom si mohli sami 
sebe vážit.

Jak dlouho toto představení hrajete 
v Divadle v Řeznické? 
Hrajeme ho dva roky. Ale nejen v Řez-

nické. Jezdíme i mimo Prahu a moc 
mě těší, že i venku si ho diváci užívají 
s námi.

Vážné role vám sedí. Jste takový 
i v osobním životě?
Děkuji, ale doufám, že mi sedí 
i komické role. Mám jich dost. 
I v Odvolání je hodně humoru. Doma 
jsem obvykle v kontrastu k tomu, co 

zrovna dělám. Když dělám komedii, 
jsem vážný a naopak.

Zároveň vás ale také často obsazují 
do záporných rolí. Proč?
To se se mnou trochu táhne. Já už asi 
deset let hraju mnohem více kladné 
role, ale pár padouchů se mi povedlo, 
a tak se na ně vzpomíná.

Jaké další představení, ve kterém 
hrajete, byste radotínským divákům 
doporučil? O čem bude připravo-
vané představení Relativita?
Jsem na volné noze. Hraju v Dlouhé, 
u Cimrmanů, ve Viole a v Ungeltu. 
Tam všude mě mohou diváci najít. 
Mám i dvě „zájezdovky“. V Radotíně 
už jsem hrál sólovku Blázinec, mám 
představení A na hrušce sedí diktátor 
s Jitkou Ježkovou. Relativita je druhý 
pokus v Řeznické o kombinaci režiséra 
a herce v hlavní roli. Dostal jsem tu 
důvěru právě díky tomu, jak dopadlo 

Kdo je Miroslav Táborský
59letý herec byl na DAMU přijat až 
napočtvrté. Mezitím v roce 1985 
dokončil studium na Pedagogické 
fakultě obor fyzika a základy tech-
niky. Do prvního angažmá nastou-
pil v kladenském divadle. Později 
působil v Divadle E. F. Buriana, 
Studiu GAG, Divadle pod Palmov-
kou a v Divadle Labyrint. V roce 
1996 začalo jeho angažmá v Diva-
dle v Dlouhé. Daboval například 
Lorda Voldemorta ve filmech 
o Harry Potterovi.

Divadlo v Řeznické v Kultur-
ním středisku U Koruny
21. listopadu 2018 od 19 hodin, Bill 
C. Davis: Odvolání
Herci Miroslav Táborský a Filip 
Cíl přivezou strhující příběh Diva-
dla v Řeznické o osobní odvaze 
a nezávislosti.

Odvolání. Je to fiktivní a velmi vzrušu-
jící příběh ze života Alberta Einsteina 
postavený na tom, že se to vlastně 
„mohlo“ stát. A dotknout se téhle 
vědecké ikony je velmi lákavé.

Jaké jsou nyní vaše plány? Čeká vás 
i nějaké filmové natáčení?
Něco jsem teď natočil, ale už se věnuji 
hlavně Relativitě a v lednu začnu zkou-
šet znovu v Ungeltu komedii Taneční 
hodiny. A to je paradox, protože ji 
napsal autor Relativity, tedy Mark 
St.  Germain. 

Michaela Bučková

Na divadlo a pak 
spolu posedět

Všichni na jednom jevišti veli-
kého světa stojíme, a cokoliv 
se tu koná, všech se týče,“ 

řekl Jan Amos Komenský, duchovní 
a průkopník moderního vzdělávání, 
spisovatel, divadelní teoretik a mimo 
jiné autor knihy Labyrint světa 
a ráj srdce. Kvůli tomuhle pokladu 
barokní literatury a státnicové otázce 
na pedagogické fakultě jsem málem 
nedostudovala. Jenže tenkrát jsem 
ještě neznala Víťu Marčíka. 

Mám ráda divadlo. A právě „Učitel 
národů“ a propagátor divadla dopo-
ručoval sehrát ve školách několikrát 
ročně divadelní hru jako cvičení ve 
vyučované látce. Divadlo mělo být 
v jeho pojetí prostředkem mravní, 
společenské a jazykové výchovy, mělo 
cvičit bystrost, pohotovost a vtip, 
zbavovat ostychu, učit přirozenému 
vystupování na veřejnosti, zdokona-
lovat mluvu, přinést relaxaci i připra-
vovat žáky na jejich povolání. 

Tím mi mluví z duše a taková škola 
by mne bavila jako žačku i peda-
gožku. Nějak se nám ale mezitím 
školství vzdálilo ideálům velkého 
učitele a naši mladí čtou spíše než 
knihy komentáře na Instagramu. 
A i my dospělí máme své limity, 
kompetence, zájmy a hrajeme mono-
drama na svém jevišti a unaveni ze 
všeho máme raději pocit, že se nás 
„to“ či „ono“ na jiném jevišti netýká.  
A zapomínáme na slova klasika. 

„Ty si fakt myslíš, že je možné na 
Komenského dostat ty naše teen-
agery?“ ptala se mě kolegyně, dokud 
neviděla Víťu Marčíka a jeho Labyrint 
světa. Už ve svém minulém sloupku 
jsem dávala ruku do ohně za tohoto 
„božího komedianta“ a dnes dáváme 
ruce dvě. 

Pojďme se spolu s poutníkem vydat svě-
tem, řešit stále aktuální témata pomíji-
vosti pozemského života, marnosti, zla, 
věčnosti, pokory, poznání i nalezení 
moudrosti. Marčík, tento „zjev z již-
ních Čech“ jak ho nazvala MF Dnes 
(přestože je původně z Moravy), totiž 
stojí na jednom jevišti světa i Koruny 
společně s publikem, vnímá ho, oslo-
vuje a komunikuje s ním. Zkusme vzít 
i naše teenagery, přijít a být na chvíli 
spolu na jednom společném jevišti 
a pak jít třeba na pizzu. Vsadím se, že 
budeme mít celý večer o čem mluvit 
a to není vůbec málo. 

K podzimu se hodí silné kulturní 
zážitky, takže tu mám další tip: 
v Koruně se představí Divadlo v Řez-
nické s vynikající hrou Odvolání. 
Hlavní roli i režii má Miroslav Tábor-
ský. I když se příběh odehrává na 
půdě církevní instituce, cokoli se tam 
koná, všech se týká. Můžeme něco 
podobného zažít třeba ve škole, na 
úřadě, ve firmě, v politice, ve spolku, 
kdekoliv, kde vítězí světská moc, 
stereotypy a pokrytectví nad zdra-
vým rozumem. Upozorňuji, že i toto 
výjimečné představení pro náročné 
publikum vyžaduje po zhlédnutí spo-
lečné posezení, ale spíše u lahvinky 
dobrého vína, kterého se mimocho-
dem přímo v představení vypije dosti. 

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Slovo kulturistky
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Hru Odvolání režíroval Miroslav Táborský a zároveň v ní hraje hlavní roli.

7. 11. od 19.00, KS U Koruny Svérázné 
duo Oldáš: Oldřich Kaiser a Dáša 
Vokatá – Oldřich Kaiser se tentokrát 
představí trochu jinak, než ho známe. 
Z komika se promění na zpěváka, 
recitátora, houslistu a kytaristu.  Dáša 
Vokatá nevystupuje v Radotíně poprvé. 
Hrála zde před několika lety na „Roz-
marném létu“ – festivalu nezávislé kul-
tury, který je již tradičně pořádán každý 
rok v Říčních lázních. Tam také recitoval 
své básně Ivan Martin Jirous. Oldáš 
vystupuje v klubech spíše výjimečně.  
Hrají asi na patnáct různých hudebních 
nástrojů. Je ale spíše potřeba vnímat 
osobitost, otevřenost a upřímnost jejich 
textů než dokonalou hru na kytaru 
a zpěv. Jejich koncerty jsou vždy neopa-
kovatelným zážitkem.

(per)

18. 11. 19.00 h, KS U Koruny Víťa 
Marčík a jeho Labyrint světa – Cha-
rismatický loutkář, Moravák z jižních 
Čech a lhář, který mluví pravdu. Jedna 
velká krabice a spousta kufrů. Co se 
v nich asi skrývá? Mnoho příběhů 
a zážitků, přitom jen jeden herec. Víťa 
Marčík žije každým momentem, aby 
publiku sdělil své poselství. Stejně 
jako Jan Ámos Komenský ve své 
knize. Všudybud a Mámení provázejí 
Víťu Marčíka labyrintem světa, aby 
nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. 
Náročné téma zaobalené do úžasné 
vyčerpávající performance. Pohled na 
svět skrze velké křivé brýle a stále 
visící oprátka na krku. Energické 
hudební doprovody. Vezměte teen-
agery, nebudou se zlobit!

(rad)

18. 11. od 15.00, KS U Koruny Přijede Královna 
Koloběžka 1. – Známou, mile feministickou 
pohádku Jana Wericha o chytré Zdeničce a mou-
drém králi zpracovalo Křoví v režii Dany Radové 
jako vždy „po svém“, byť s respektem a úctou 
k „werichovskému“ jazyku. Tento mezigenerační 
soubor „odevšad“ trvale hostující v Koruně je 
dětskému publiku známý mimo jiné pohádkou 
Tři prasátka a my čtyři. Rapující, zpívající i na 
hoboj hrající prasátka a vlk, co miloval převleky, 
měli vždy plný sál. Jenže malá prasátka přišla do 
puberty a některá odmítla chrochtat, jiná nesnesla 
růžová trika a začala se více angažovat v dra-
maturgii, režii i hudbě souboru Křoví. Pohádka 
s kapelou, plná chytlavých songů, kde hraje naše 

paní barmanka (bar tedy bude uzavřen) i paní 
vedoucí, stojí za vidění a nudit se nebudou ani 
rodiče. 

(per)

30. 11. od 19.00, KS U Koruny Xavier Baumaxa 
nenechá publikum v klidu – Nenechte si ujít 
koncert originálního „buránka regionálního 
charakteru se stále větším geografickým 
a mezigeneračním přesahem“. Mostecký rodák 
Xavier Baumaxa je jedním z nejvýraznějších 
českých písničkářů nového tisíciletí. Díky svému 
skladatelskému a muzikantskému talentu tvoří 
velmi osobitý folk se sarkastickými texty. 

(rad)

Z programu Koruny na listopad

Více na www.ukorunyradotin.cz
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Víťa Marčík baví dospělé i teenagery.

Dětská hra se představí v podání souboru Křoví.
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V listopadu uvede Kino Radotín 
hned několik velkých trháků, 
skvělých pohádek a animovaných 

filmů pro děti, ale také zajímavých snímků 
mimo hlavní populární proud. 

Listopadovému programu dominují filmy 
pro celou rodinu. „Z animovaných novi-
nek byste si rozhodně neměli nechat ujít 
zeleného skřítka Grinche, který k smrti 
nenávidí Vánoce a dává to dost okatě 
najevo. V zimní klasice Louskáček a čtyři 
říše budou na stříbrném plátně zářit 
hvězdy jako Keira Knightley nebo osca-
rová herečka Helen Mirren. Film tak bude 
velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro 
dospělé,“ říká Adéla Beranová, vedoucí 
Kina Radotín.

Tím ale nabídka z tohoto ranku zdaleka 
nekončí. V listopadu se do kin chystá 
dlouho očekávaná česká pohádka Čertí 
brko a pro nejmenší děti bude Kino 
Radotín promítat novinku Pat a Mat: 
Zimní radovánky.

V hlavních rolích Čertího brka se před-
staví Judit Bárdos a Jan Cina, do čertovské 
role se po více než třiceti letech od vzniku 
legendárního filmu S čerty nejsou žerty 
vrací Ondřej Vetchý, aby ztvárnil Luci-
fera. „Moc bych přál téhle pohádce, aby se 
zařadila mezi ty, na kterých jsme vyrostli 

Kino zve na skřítka Grinche, 
Čertí brko, Frankensteina 
i Mercuryho

a které jsme milovali a neseme si je v sobě 
po celý život,“ říká Ondřej Vetchý.

Po loňském úspěchu dobrodružství ze 
světa Harryho Pottera přichází pokračo-
vání a Fantastická zvířata netrpělivě očeká-
vají všechny generace fanoušků. „Už podle 
ukázek a prvních článků to vypadá opět 
na velkolepou podívanou. V Kině Radotín 
máme tento film na programu ve všech 
verzích, tedy i ve 3D,“ prozrazuje Adéla 
Beranová.

V neděli 25. listopadu od 16 hodin se diváci 
mohou těšit na úspěšné divadelní předsta-
vení Frankenstein z londýnského National 
Theatre. Scénář adaptace podle slavného 
gotického románu Mary Shelly napsal Nick 
Dear. Benedict Cumberbatch a Jonny Lee 
Miller dostali za výkon v hlavních rolích, 

Výherci z minulého čísla:
Milena Severová, Radotín

Daniela Šináglová, Radotín

Jiří Kopáč, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 12. listopadu obě vyluš-
těná 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

v nichž se vzájemně alternují, cenu Olivier. 
Stejné ocenění připadlo i Bruno Poetovi za 
nejlepší světelný design.

„Jsou chvíle, kdy se vyplatí dorazit na pro-
jekci do Kina Radotín už kvůli dokona-
lému zvuku, který náš sál bezpochyby má. 
A když přichází do kin film plný písniček 
kapely Queen, nastává právě ten správný 
moment,“ míní Adéla Beranová. 

Film Bohemian Rhapsody zvedá už dlouho 
vlny nadšení nejen díky svému geniálnímu 
hereckému obsazení, ale i zvuku, který 
dominuje všem ukázkám. Film popi-
suje hudební dráhu i nekontrolovatelnou 
životní spirálu Freddie Mercuryho – od 
založení skupiny Queen až po památný 
koncert Live Aid v roce 1985. 

(kin)

Festival 
outdoorových 
filmů v Koruně 
a kině
Poslední listopadový víkend bude 

v Radotíně ve znamení Mezi-
národního festivalu outdooro-

vých filmů. Začne v pátek 23. listopadu 
v Koruně speciálním komponovaným 
pořadem zakladatele a ředitele festivalu 
Jiřího Kráčalíka, který diváky zavede do 
pozoruhodné tropické oblasti Ekvádoru. 
„Vystoupíme na čtyřtisícové vrcholy 
And, budeme prostupovat amazonskou 
džunglí a plavit se v přírodním ráji světa, 
souostroví Galapágy. Nenechte si ujít 
návštěvu magického světa Jižní Ameriky 
plného pravých indiánů,“ zve Jiří Kráčalík. 

Podrobný program festivalu na www.outdoorfilms.cz2  3    5  1 
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Noc divadel 
na Zbraslavi
Divadelní soubory Zbraslavské 

kulturní společnosti se i letos 
v sobotu 17. listopadu zapojí 

do celopražského projektu Noc diva-
del. „Jste všichni co nejsrdečněji zváni, 
můžete být vtaženi do prohlídky Diva-
dla Jana Kašky a jeho zákulisí,“ říká 
Filip Toušek, předseda Zbraslavské kul-
turní společnosti. 

Od 18 hodin si návštěvníci prohlédnou 
marionety či maňásky a mohou zhléd-

nout dětskou pohádku. Následně od 19.30 
se zájemci dozví podrobnosti o dětském 
dramatickém souboru a pak bude násle-
dovat krátké představení, které kroužek 
připravil na téma takzvané černé sanitky.

Ve 21 hodin začne veřejná zkouška 
nově připravované činoherní pohádky 
Hrátky s čertem. „Kdo přijde, stane se 
svědkem procesu práce s hercem,“ zve 
Filip Toušek.  

(buč)

Vstupenky si je možné rezervovat na internetových stránkách 
www.divadlozbraslav.cz

Vernisáž výstavy výtvarníků
Městská část Praha 16 a Kulturní středisko U Koruny zvou v sobotu 10. listopadu 
od 17 hodin na vernisáž výstavy Kruhu radotínských výtvarníků. Návštěvníci se 
mohou těšit na díla umělců z Radotína a okolí. K vidění budou nejen malby, gra-
fiky, kresby, ale i keramika, sklo a smalt. Z maleb se představí jak realistická, 
tak i abstraktní díla, krajiny, zátiší, portréty a mnoho jiného. Svůj prostor dostane 
také volná tvorba. Po skončení přehlídky radotínských výtvarníků budou jejich 
díla ke koupi. Výstava bude přístupná vždy od 10 do 18 hodin.

(hrb)

Následovat budou po celý víkend desítky 
projekcí filmů zaměřených na dobro-
družné cesty, extrémní sporty i další 
adrenalinové zážitky. Festival potrvá do 
neděle, v sobotu budou snímky k vidění 
nejen v Koruně, ale také v Kině Radotín. 

Mezi filmy se představí například Dračí 
ohon pojednávající o prvovýstupu bul-
harských horolezců na argentinský 
vrchol Cerro Torre. Diváci se mohou 
těšit na film Pavola Barabáše s názvem 
Vábenie výšok, mapující historii sloven-
ského himálajského dobrodružství.

Lyžaře zaujme australský snímek Najít 
místo pro sjezd, který pojednává o tom, 
jak strach ovlivňuje naše rozhodování.

Z lezecké tématiky stojí za pozornost 
půlhodinový film Bezpečnost na tře-

tím místě o Bradu Gobrightovi, který 
se zotaví z pádu, při němž si polámal 
páteř. Poté se pokouší o nejobtížnější 
výstupy své kariéry bez jištění. 

(buč)
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Ondřej Vetchý se objeví v pohádce Čertí brko v roli Lucifera.

Festival diváky zavede do světa dobrodružství a adrenalinu.
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Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu

www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 

informační měsíční periodikum 
Noviny Prahy 16 pro správní obvod 
Prahy 16 (Radotín, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává 
Městská část Praha 16 v nákladu 10 000 
výtisků. V případě zájmu inzerovat 
v našem periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po 
dobu 12 měsíců od zveřejnění 
posledního inzerátu dostupné na 
webových stránkách MČ Praha 16 
v sekci portál inzerentů, který 
naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Věra Peroutková
tel.: 257 911 746

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

Prodejna lidové umělecké výroby

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

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

 

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 

Maly_mlyn_INZ_260x190.indd   1 12.09.18   15:27
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 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@praha16.eu, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),

Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek, 

Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Spolupráce za městské části:  

za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 
MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek. 

Vychází 1.11.2018. 
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. 12. 2018.

Uzávěrka pro inzerci: do 16. 11. 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

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
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Přijmeme 
prodavačku/ če 

na stánek rychlého 
občerstvení na zimním 

stadionu.
Práce na 2 - 5 dní 

v týdnu cca na 4 hodiny.
Vhodné pro důchodce, 

matky na mateřské 
i studenty

Kontakt: 607 731 285

Radotínské Girls jsou klubovými mistryněmi Evropy
Radotínské LCC Girls vyhrály v belgickém Gentu Ken Galluccio Cup – evropský pohár mistryň. Ve finále 
porazily anglické šampionky Centaurs Lacrosse Club 13:9 a prolomily tak dlouholetou hegemonii týmů 
z Británie.

V základní skupině neměly 
radotínské hráčky kromě svého 
pozdějšího finálového rivala 

vážnějšího soupeře. Na úvod si Girls 
poradily s rakouskými Union Cheria-
tors 18:4 a v zápase proti outsiderovi 
skupiny, irskému týmu University of 
Dublin, stačilo na vítězství 24:1 hrát na 
čtvrt plynu. Druhý hrací den se Girls 
rozcvičily na belgických Ghent Gazel-
les (20:0) a pak nastoupily ke svému 
prvnímu zápasu proti Angličankám.

Soupeř začal zápas lépe a vypracoval 
si náskok 3:0. Radotínské hráčky se ale 
postupně dostaly do tempa a hru srov-
naly. Rozhodující byla třetí čtvrtina, 
kterou Girls vyhrály 4:0 a otočily skóre 
na 8:6. Angličanky pak vyrovnaly na 8:8. 
Tereza Laláková ale opět strhla vedení 
na stranu Girls. V napínavém závěru 
Girls nejprve ztratily míč a dovolily sou-
peři vyrovnat, ale Anna Lottman gólem 
v poslední vteřině zápasu rozhodla 
o vítězství Girls 10:9.

Poslední zápas základní skupiny proti 
švédské Farstě by opět jednostranný 
a po výhře 15:2 postoupily Girls do 
semifinále z prvního místa.

Soupeřem jim byly norské šampionky 
z Christianie. Norky byly atletičtější 
než většina ostatních týmů a zápas měl 
tempo. Nicméně technicky a herně na 
radotínská děvčata neměly. Výsledek 
13:1 byl ale možná až příliš krutý. Ve 
druhém semifinále svedly Angličanky 
z Centaurs bitvu s německými mistry-
němi z Mnichova a zvítězily jen o gól 
6:5. Mnichovanky pak v zápase proti 
Christianii vybojovaly bronz.

Do finálového zápasu vstoupily 
radotínské hráčky lépe a Adéla Blahov-
cová otevřela skóre už v první minutě. 
Angličanky ale odpověděly a nastala 
napínavá přetahovaná. O půli vedly 
Girls o gól 6:5. Ve třetí čtvrtině se ale 
radotínským hráčkám povedlo utrh-
nout na rozdíl tří gólů a po poslední 

přestávce zvyšovala Markéta Malinov-
ská na 10:6. Angličanky sice v posled-
ním náporu dokázaly stáhnout na 
rozdíl dvou branek, ale Girls odehrály 
závěr zápasu zkušeně, nedopustily se 
žádných zbytečných chyb a posledním 
střelcem byla Kateřina Hlavsová, která 
upravila na konečných 13:9.

Girls předváděly výborný týmový 
lakros. Góly padaly po krásných kom-
binacích a sehranost týmu, který na 
sobě pod vedením trenérky Simony 
Barákové dlouhodobě a houžev-
natě pracuje, byla hlavním trumfem. 
Zpoza pečlivé obrany navíc vše jis-
tila brankářka Kateřina Dvořáková, 
která si za svůj výkon vysloužila cenu 
pro nejužitečnější hráčku turnaje. Pět 
radotínských hráček se navíc seřadilo 
v první desítce kanadského bodování 

(3.  Michaela Srchová, 5. Anna Lott-
mann, 7. Adéla Blahovcová, 8. Tereza 
Karnetová, 10. Markéta Malinovská).

LCC Girls jsou jádrem reprezentace 
a jejich současná forma je příslibem 
pro mistrovství Evropy, které se koná 
napřesrok v Izraeli.

V mužském turnaji skončil český 
zástupce SK Lacrosse Jižní Město na 
solidním čtvrtém místě poté, co v semi-
finále nestačil na pozdějšího vítěze 
Poynton Lacrosse z Anglie a v zápase 
o bronz podlehl norskému mistru 
s Osla 2:3. Druhý v turnaji mužů skon-
čil tým Mnichova.

LCC Radotín děkuje firmě Hertz za 
výhodné zapůjčení aut pro dopravu na 
turnaj. 

Ondřej Mika
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Lakrosistky z Radotína ovládly letošní evropský pohár mistryň.

LCC Girls vyhrály na turnaji v Belgii všechna svá utkání.

Hráči LCC vybojovali na turnaji 
ve Spojených státech desáté místo
LC Custodes a mladí radotínští hráči jako základ české reprezentace do 20 
let bojovali v říjnu na největším boxlakrosovém turnaji světa. Do rezervace 
Onondaga ve státě New York se sjelo 34 týmů s hráči ze 17 zemí světa. 

Radotínští Custodi nakonec 
skončili o jednu příčku hůře 
než loni a obsadili celkové 

10. místo. Mladí reprezentanti se umís-
tili o deset příček za nimi. LC Custodes 
se jako jediný amatérský tým zařadil 
svým umístěním mezi mužstva s profe-
sionálními hráči.

Třetí ročník LASNAI (LaxAllStars 
North American Invitational) se ode-
hrál nedaleko města Syracuse na půdě 
rezervace Onondaga. Pro tento národ 
má lakros mnohem více rozměrů 
než jen ten sportovní. Letos se tur-
naj díky nárůstu počtu účastníků na 
34 rozšířil z nádherné dřevěné haly 
Tsha’Thoñ’nhes (ve volném překladu 
Tam, kde hrají s míčem) i do haly 
Tsha’ Hoñnoñyeñdakwha (ve volném 
překladu Tam, kde hrají hry). Ta je 
domácím zázemím týmu Onondaga 
Redhawks, pravidelného účastníka 
profesionální soutěže CanAm Senior B. 

Los radotínským Custodům pro 
začátek přisoudil Team Weekend LC, 
jehož základ tvořili hráči kanadského 
týmu Oakville Titans.  LCC si vítěz-
stvím 10:7 zajistili postup mezi 16 nej-
lepších týmů turnaje. 

V dalším zápase se naši hráči posta-
vili irokézskému týmu Young Guns. 
Lakrosisté týmu „Mladé pušky“ si 
budují pozice v profesionální NLL 
a předvedli, že za svými zkušeněj-
šími kolegy příliš nezaostávají. Přes-
tože Custodi vyhráli první polovinu 
3:2, Young Guns otočili vývoj zápasu 
a přehráli nakonec poněkud matně 
hrající LCC 6:4. 

Bylo tak jasné, že LCC dosáh-
nou přinejlepším na devátou příčku. 
V cestě za 9. místem se Custodi střetli 
s americkým výběrem Laser Sharks 
Neon. Od začátku se hrál rychlý lakros 
se šancemi na obou stranách, více ze 
hry měli přece jen hráči LCC, kteří 

šance v první půli dokázali přetavit ve 
dva gólové úspěchy, zatímco soupeři 
se podařilo skórovat jen jednou. 

Po přestávce radotínská obrana 
s Jakubem Marešem za zády zamkla 
svou svatyni a nedovolila soupeři 
připsat si ani jeden úspěch. Útok 
byl o poznání aktivnější a do konce 
zápasu zaznamenal dva další zásahy. 
Účet utkání uzavřel trefou na 4:1 svou 
druhou brankou Jiří Košťál. 

Poté nastoupili Custodes proti 
Irokézům Basom Bombers. Oba 
týmy měly v nohou předešlé utkání, 
a tak se začalo v poklidném tempu, 
únava z předchozích zápasů byla 
znát a hlavně hráči LCC kupili chyby 
při vývozech. Hrálo se tak hlavně na 
polovině LCC, ale perfektně fungující 
obrana a skvěle chytající Mareš nedali 
soupeři šanci skórovat. 

Custodes hrozili z rychlých pro-
tiútoků, a ač tomu obraz prvního 
poločasu neodpovídal, do poloviny 
zápasu si Radotínští vytvořili poho-
dlný náskok 4:1. Ve druhé půli profíci 
Basom Boombers i nadále marně úto-
čili a Custodes těžili z minima maxi-
mum. Češi disciplinovaným výkonem 
v obraně dokráčeli ke své doposud 
nejvyšší výhře 7:2 a čekal je zápas 
o obhajobu devátého místa z předcho-
zího ročníku.

LCC Radotín se v něm utkali s Goon 
Squad. V týmu soupeře se předsta-
vilo hned osm hráčů z kanadskoame-
rické NLL. Goon Squad se ujali vedení 
z rychlého protiútoku, ale vzápětí srov-
nal Dominik Pešek přesnou střelou při 
přesilové hře. Zanedlouho se situace 
opakovala, hráč Goon Squad prostřelil 
Jakuba Mareše a na druhé straně srov-
nával Tomáš Procházka.

První půle skončila nerozhodně 2:2. 
Po přestávce se opět podařilo skóro-
vat týmu Goon Squad a trvalo několik 
dlouhých minut, než Dominik Pešek 
vyrovnal další přesnou střelou při 
signalizované výhodě. Goon Squad 
se svou odpovědí tak dlouho nečekali 
a dokonce přidali druhou branku hned 
vzápětí. Dominik Pešek dvě minuty 
před koncem zápasu zkompletoval 
hattrick a vrátil LCC do hry, bohužel 
jeho čtvrtý gól zpoza branky těsně před 
koncem zápasu rozhodčí neuznali pro 
postavení v brankovišti. Custodes tak 
po těsné prohře 4:5 obsadili 10. místo 
z 34 zúčastněných týmů. 

Vedle klubových týmů se na turnaji 
představily i národní výběry USA, Por-
torika, Filipín, development tým Polska 
a česká juniorka U20. Česká juniorka, 
tvořená mladými nadějnými hráči 
od 15 do 19 let, kteří odjeli do zámoří 
především sbírat zkušenosti a nasávat 
atmosféru v kolébce lakrosu, nakonec 
obsadila 20. místo.  

Lukáš Neužil
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Hráči LC Custodes na turnaji v americkém státě New York.

Kam za 
sportem 
v Radotíně 
a okolí
Běh, Všenory
4. 11. Závody v orientačním 
běhu, prezentace od 9 do 10:30

Fotbal, ČFL, Radotín
10. 11. 10:15 Olympia Radotín 
– FC Písek

Běh, Radotín
10. 11. Běžecký trailový závod 
Run X na 7,5 / 15 km
Více na www.runx.cz

Bowling, Radotín
11. 11. Bowlingové kouloidní 
finále, restaurace Amigos 
Bowlingový turnaj a závěrečná 
soutěž 6. mistrovství Radotína 
2018 v boulo/koulo disciplínách

Sportovní hala Radotín
3.11. Stepařský pohár
4.11. Basketbal 3 na 3 – děti 
U10
10 – 11. 11.  Fotbalový turnaj 

FAAZ
12. 11. Basketbal RSK B od 20:30
17.11. Fotbalový turnaj FAAZ 
18.11. Dětský turnaj v lakrosu
24.11. FAČR – fotbalový turnaj
25.11. Basketbal 3 na 3 – U12

Inzerce

Inzerce

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Více na www.lacrosse.cz
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Závody se konaly v polském 
Lubieszówě. Zvířecím part-
nerem radotínské běžkyně 

byl pětiletý pes Pedro plemena 
evropský saňový pes. „Trať byla 
krásná, spíše rovinatá, ale písčitá. 
S Pedrem běhám teprve rok, druhé 
a první místo pro nás předsta-
vují velký úspěch,“ říká Michaela 
Srchová.  

Běžkyně v minulosti slavila 
v canicrossu, kterému se věnuje od 
roku 2012, více úspěchů. V roce 

Michaela 
Srchová

Radotínská sportovní 
hvězda měsíce října: 

Radotínská sportovkyně Michaela Srchová 
skončila na druhém místě v ženském 

závodě říjnového mistrovství světa 
v canicrossu – v terénním dvoukolovém 

běhu na 4,7 km v zápřahu se psem. S časem 
25 minut 19 vteřin zaostala za vítězkou 

z Německa zhruba o půlminutu. Ke stříbrné 
medaili Michaela Srchová přidala zlato 

v tříčlenné štafetě. 

2014 ovládla mistrovství Evropy, 
v letech 2016 a 2017 skončila na 
evropském šampionátu vždy druhá, 
navíc byla první a třetí ve štafetě. Se 
svým psem závodí také na běžkách, 
v této disciplíně získala v roce 2016 
na mistrovství Evropy stříbrnou 
medaili.  

Se psy Michaela Srchová závodí za 
oddíly TJ Sokol Maxičky a za Fit-
min tým. Kromě toho patří i mezi 
radotínské lakrosistky. 

(buč)
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Michaela Srchová a její pes Pedro

Podzim na chuchelském závodišti: Evropský pohár 
žokejů a další dostihy

Úchvatnou podívanou nabídl ve 
Velké Chuchli v sobotu 22. září 
4. ročník Evropského poháru 

žokejů, na němž se představilo šestnáct 
skvělých jezdců z rekordního počtu pat-
nácti zemi. V celkovém bodování zvítě-
zil trojnásobný český šampión, působící 
druhou sezónu v Německu a reprezen-
tující rodný Kazachstán, Bauyržan Mur-
zabajev. Zopakoval tak triumf z roku 
2016 a stal se prvním dvojnásobným 
držitelem poháru. Druhý při své české 
premiéře skončil Francouz Jean-Ber-
nard Eyquem, bronz uhájil zástupce 
Německa Andreas Helfenbein.

Dostihovým dnem CPI Property Group 
pokračovala metropolitní dostihová 
sezóna na závodišti v Praze-Velké 
Chuchli i o posledním zářijovém 
víkendu. Tentokrát se uskutečnilo devět 
dostihů, mezi nimiž byla vrcholem 
Cena CPI Property Group, 2600met-
rový handicap o 120 tisíc korun pro 
tříleté a starší koně. Roli sázkového 
favorita v ní splnil tříletý černý hnědák 
Barabash s žokejem Janem Rájou.

První říjnovou neděli vstoupila metro-
politní sezóna do závěrečného měsíce, 
vrcholem programu šestnácté kapitoly 

letošního dostihového dění v Praze-
-Velké Chuchli byl 16. ročník Memo-
riálu Harryho Petrlíka, 1600metrového 
testu tříletých a starších klisen.

Startovní pole čítalo sice jen pětici 
jmen, nicméně nacházely se v něm dvě 
nejvýše hodnocené starší klisny této 
sezóny, Saša a Benidiction. Podle oče-
kávání také tato dvojice obsadila první 
dvě místa, avšak jen půl délky za nimi 
se výkonem i výslednou třetí příčkou 
blýskla teprve podruhé v životě startu-
jící tříletá Ummalquwain. 

(zla)
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Účastníci Evropského poháru žokejů – 16 jezdců reprezentovalo rekordní počet 
celkem 15 zemí.

Další úspěch Kateřiny 
Mikelové
Badmintonistka Kateřina Mike-

lová ovládla v říjnu dvou-
hru dívek do 19 let na turnaji 

evropského okruhu v Trenčíně. Pro 
radotínskou hráčku se přitom jednalo 
o premiéru v této věkové kategorii. 

Od prvního kola hráčka Sokolu Meteor 
Praha - Radotín přesvědčovala, že letní 
příprava byla kvalitní a předchozí 
výsledky na turnajích nebyly náhodné. 
Postupně si poradila se všemi soupeř-
kami, které jí pavouk postavil do cesty. 

Asi nejtěžším se ukázalo semifinále 
proti ukrajinské badmintonistce 
Marushchakové.  Ta v předcházejících 

kolech porazila další dvě české hráčky, 
reprezentantky Zuzákovou a Coppe-
nolle. V téměř hodinové bitvě nako-
nec Katka vyhrála 21:19 ve třetím setu 
a otevřela si cestu do finále. 

V posledním zápase už radotínská 
hráčka poměrně jasně přehrála pol-
skou jedničku Podedwornou a mohla 
se radovat z titulu na slovenském tur-
naji.

K vítězství ve dvouhře přidala Kateřina 
Mikelová také bronz ve čtyřhře, když 
v semifinále s Nelou Němcovou pro-
hrály 1:2 s ukrajinskými soupeřkami.

Katka v šestnácti letech navázala na 
nejlepší české hráče a hráčky, kterým 
se podařilo v minulosti vyhrát turnaj 
evropského juniorského okruhu. 

(bad)

Gymnasté soutěžili 
v Chlapáckém dvojboji

V půlce října se v radotínské 
sokolovně konal tradiční Chla-
pácký dvojboj. Jedná se otevře-

nou gymnastickou soutěž pro muže 
i ženy na chlapském silovém nářadí 
– na kruzích a mužských bradlech. 
U nejmenších kategorií (narozených 
do 2007) se namísto bradel využívá 
hrazda. „Těla nejmenších gymnastů 
ještě nejsou svalově připravena na tak 
náročné nářadí, jakým bradla jsou,“ 
říká Jindřich Novák z TJ Sokol Radotín. 

Podzimního Chlapáckého dvojboje se 
zúčastnilo 82 gymnastů z Prahy, Stře-
dočeského a Jihočeského kraje ve věku 
od pěti let. Nejstarším účastníkem byl 
trenér oddílu Gymnastika Černošice 

Jaroslav Formánek. „Zacvičil nádher-
nou sestavu a těšíme se, že příští rok 
u nás oslaví na tomto gymnastickém 
nářadí své sedmdesátiny,“ přeje si Jin-
dřich Novák. 

Startovní pole tvořily z jedné třetiny 
dívky ve všech kategoriích, od nejmen-
ších až po ženy. „Něžné pohlaví uká-
zalo, že umí na mužském nářadí také 
velmi silově zacvičit,“ chválí Novák. 

Dospělí účastníci se těšili z velmi 
ostrých cen. Odnesli si více než jeden 
kilogram papriček jolokia, habanero 
a rawit. Pro mladší účastníky, kterými 
byli dorostenci a starší žáci, byly určeny 
„méně“ pálivé papričky jalapeño. Nej-

menší sportovci dostali autíčka, ply-
šáky, míčky a další hračky. Každý 
výherce kategorie si odnesl pohár.

Radotínští gymnasté letos obsadili 
první místa v kategoriích starších žáků 
III a IV, dívek III a žen. 

(gym)
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V sokolovně cvičili muži i ženy 
všech věkových kategorií.

Běh do Kosoře se konal již 
posedmnácté 

Běžecký závod letos připadl 
na termín konání komunál-

ních voleb, na sobotu 6. října. Na 
start u radotínského kina dorazilo 
13 dvojic či trojic.

Běžely se dvě kategorie: v mladší 
kategorii nastoupilo na start 5 dvo-
jic, ve starší 8 dvojic či trojic a jejich 
domácích mazlíčků.

Mladší závodníci běželi podle 
červených stanovišť a sbírali dílky 
vystříhaného puzzle, ze kterých 
v cíli složili podzimní obrázek. Za 
chybějící obrázek bylo přiděleno 
pět  trestných minut. 

Starší, běžící podle modrých sta-
novišť, odpovídali na 15 kvízových 
otázek o přírodě. Na každou otázku 
měli tři možnosti odpovědí, pokud 
byla špatná nebo chyběla, také inka-
sovali pět trestných minut.

Zbraslavská osma se jezdí už 20 let

Tradiční závod horských kol se 
konal letos atypicky v pátek 

před zářijovým prodlouženým víken-
dem. Na sportovce všech věkových 
a výkonnostních kategorií čekalo 
úžasné slunečné počasí. 

Závod na horských kolech probí-
hal jako obvykle na terénním lučním 
okruhu a byl vypsán pro jezdce od 
předškolních dětí až po velmi zku-
šené a zdatné závodníky. Zbraslavská 
osma se poprvé konala v roce 1998.

  
Orientační běžci zamíří do Všenor 

Orientační běžci z USK Praha 
zvou v neděli 4. listopadu do 

Všenor na závody v orientačním 
běhu.  Poběží se v brdském svahu 
a závod je určen pro celou rodinu.

Centrem závodu je louka u spor-
tovního centra Olympia Wellness 
ve Všenorech, kde bude zajištěno 
na soukromém pozemku i parko-
vání. Zastávka vlaku je odsud 400 
metrů.  

Kromě závodních tratí finálo-
vého závodu oblastního žebříčku 
pro Prahu a Středočeskou oblast 
organizátoři připravili i tratě pro 
veřejnost – dvě snadnější a nemě-
řené a dvě o něco náročnější tré-
ninkové tratě.

Krátce 
ze sportu
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s oceněním pro vítězku
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Radotín žil Havelským posvícením, 
Burčákobraním a Babím létem
V září a říjnu je v Radotíně tradičně živo. Sérii společenských a kulturních 
akcí spustilo zářijové Burčákobraní, které se letos konalo na Biotopu, v půlce 
října se o slovo přihlásilo Havelské posvícení a o týden dříve Babí léto pořá-
dané v Koruně. Prohlédněte si fotogalerii z těchto akcí, další snímky jsou 
k vidění na webu radnice www.praha16.eu.

(red)

Jan Kalousek zazpíval odpoledne na Burčákobraní a užíval si společně 
s diváky letní slunce.
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Tak trochu v domácím prostředí zahrál na Biotopu Těžkej Pokondr. Zpěvák 
Miloš Pokorný (na snímku vlevo) totiž žije v Radotíně.

Kapela Queenie roztancovala na Bur-
čákobraní radotínské publikum 
světoznámými hity.
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K Havelskému posvícení patří i kolotoče a další pouťová zábava.

Fo
to

: K
at

eř
in

a 
D

rm
lo

vá

Hlavní hvězdou Havelského posvícení byl Janek Ledecký.
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Josef Zíma koncertoval v Radotíně v rámci programu Babího léta.
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Havelské posvícení doprovází nabídka stánků i nejrůznějších tvůrčích dílen 
pro malé návštěvníky.
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Všechny kulturní akce nabídly také zábavu pro malé i větší děti.
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První dobrodružství 
s knížkou aneb Narodil 
se čtenář

Místní knihovna v Radotíně zve 
všechny maminky i tatínky 
s nejmenšími dětmi na První 

dobrodružství s knížkou. Akce se koná 
v knihovně pravidelně každou první 
středu v měsíci od 10 hodin.

Tento projekt vychází z mezinárodního 
projektu BookStart, který v roce 1992 
založila organizace Book Trust ve Velké 
Británii a úspěšně probíhá v asi 20 zemích 
napříč všemi kontinenty. Cílem je výchova 
ke čtenářství a tím i podpora rozvoje ver-
bálních schopností dětí. 

„Jednou z nejdůležitějších věcí, jež 
mohou rodiče pro své děti od nejútlej-
šího věku dělat, je věnovat jim svůj čas 
a strávit jej společně nad knihou, ať už 
prohlížením, čtením, povídáním či zpí-
váním,“ říká Irena Farníková, vedoucí 
Místní knihovny Radotín.

Knihy jsou obrovským zdrojem infor-
mací, obohacují slovní zásobu, vštěpují 

dítěti etické a morální zásady, rozvíjejí 
fantazii a myšlení. Právě komunikace 
dětí s rodiči nad obrázkovou knížkou, 
leporelem či pohádkami s hezkými 
ilustracemi je ideální cestou k pěstování 
kladného vztahu ke knihám, rozvoji 
slovní zásoby a následně ke srozumi-
telné komunikaci s okolím.

„Rádi pomůžeme rodičům, kteří se 
neorientují v dnešní bohaté nabídce 
knižních titulů, s výběrem kvalitní 
literatury pro děti a nabídneme 
jim inspiraci i praktickou pomoc, 
služby knihovny i prostor pro sdílení 
s ostatními rodiči,“ uvádí Irena Far-
níková.

Už s malým miminkem je možné tré-
novat porozumění mluvenému slovu 
pomocí říkanek, prohlížet a ukazovat 
si obrázky v knížkách a postupně pře-
cházet k předčítání pohádek a příběhů 
a tím rozvíjet dětskou představivost, 
myšlení a komunikační dovednosti.

„Na ty nejmenší děti, které ještě 
samy neumějí číst, se zaměřu-
jeme proto, že podle nejrůznějších 
výzkumů hraje velmi významnou 
roli v životě dítěte a později dospě-
lého člověka právě poslech mluve-

ného slova,“ vysvětluje Irena Farní-
ková.

Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte 
již v průběhu prvních tří let jejich života, 
kdy se jejich řečové centrum intenzivně 
rozvíjí, naučí se dříve mluvit, číst, psát, 
jsou lepšími čtenáři a později i studenty.

Když rodiče malým dětem místo před-
čítání knih a povídání si s nimi vloží do 
ruky tablet nebo je posadí před televizi, 
budou sice hodné, ale nebudou umět 
vnímat slova. „Společně trávený čas 
u čtení a vyprávění se může stát každo-
denním rituálem, který dětem přináší 

Proč číst nejmenším dětem
•  Dítě se rychleji naučí číst samo.
•  Rozvíjí se tím jazykové a poznávací schopnosti, posiluje motivace, zvídavost 

a paměť.
•  Knihy obsahují mnohem více slov, než má běžný jazyk, čímž vzniká širší slovní 

zásoba.
•  Čtení nahlas pomáhá vyrovnávat se lépe se stresem.

Pozvánka do knihovny
Příběh Přemysla Pittra  

– českého Nicolase Wintona
Pokud neznáte příběh Přemysla 

Pittra, evropského humanisty 
a zachránce dětí, přijďte se s jeho 

příběhem seznámit v pondělí 
12. listopadu od 18.30 hodin do 

Místní knihovny Radotín. Dílo 
a myšlenky Přemysla Pittra si pro 
svoji aktuálnost zaslouží, aby byly 
rozvíjeny a obohacovány v duchu 

humanistických myšlenek. Besedu 
povede pracovnice Národního 

pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského Magdalena Fal-
tusová. Akci připravil KAAN (Klub 

aktivních a nestárnoucích).

pocit štěstí a bezpečí. Je proto opravdu 
důležité, aby rodiče dětem předčítali od 
nejútlejšího věku a v předčítání pokra-
čovali i poté, co se dítě samo stane čte-
nářem,“ říká dětská psycholožka Mar-
kéta Švamberk Šauerová.

V Radotíně dostanou rodiny s novoro-
zenými dětmi dvouletou registraci do 
knihovny u příležitosti vítání občánků. 
V knihovně jsou pro ně připravena spo-
lečná setkávání se čtením. Tato setkávání 
jsou otevřena nejen pro nové občánky 
Radotína, ale pro všechny rodiče s dětmi 
do tří let. 

(kni)


