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Radotín se dočká...

ulice nový režim krátkodobých stání 
velice pomohl vyšší obrátkovosti vozi-
del – jednoduše řečeno, konečně se dá 
před místními provozovnami i během 
všedního dne na pár minut zaparko-
vat,“ hodnotí krátkodobá parkoviště 
K+R radotínský starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. „Proto pracovní skupina 
složená ze zástupců vedení úřadu i Do-
pravně bezpečnostní komise doporuči-
la další změny ve třech lokalitách.“

Doslova revoluce postihne Horymí-
rovo náměstí, kde se dosud parkovalo 
zcela živelně, často v druhé řadě či 
na křižovatce s ulicí Václava Balého. 
Nejpozději od 24. září zde budou 
parkovací místa vyznačena vodorov-
ným značením a naopak zvýrazněny 
úseky, kde se parkovat nesmí. A aby 
zde auta lidí z dalekého okolí neblo-
kovala parkování celé pracovní dny, 
strana u provozoven bude mít 3 místa 
v režimu K+R (10 minut) a zbylých cca 
9 míst bude v 2hodinovém režimu, 
který se dlouhé roky aplikuje v neda-
leké Vrážské ulici. Zbytek plochy bude 
nadále bez časového omezení.

Souběžně budou realizovány ještě 
úpravy při parkování před radnicí 
na náměstí Sv. Petra a Pavla (2 místa) 

a v ulici Vykoukových u sokolov-
ny (4 místa) – v obou případech půjde 
o tentýž 2hodinový režim.

Tím ale změny v dopravě nekon-
čí: dosluhující radar měřicí rychlost 
projíždějících vozidel v Karlické ulici 
ve směru od Černošic bude nahrazen 
novým, který bude dále od přechodu 
pro chodce (z důvodu vyšší bezpečnosti 
přecházejících). A vrcholem bude měře-
ní rychlosti ve Strážovské ulici – zde již 
dlouho probíhala diskuse, zda součas-
né umístění radaru (který umí přečíst 
a zobrazit značku „dopravního piráta“) 
je optimální, či jej přesunout až k ulici 
U Sanatoria. Výsledek mnohaměsíč-
ních jednání? Radotín bude mít první 
úsekové měření rychlosti na místních 
komunikacích v regionu Prahy 16!

Další složitá jednání se vedou k ob-
lasti škol v Loučanské ulici. Ranní 
intenzívní provoz mezi 7.30 a 8.00 
nikoho netěší a už vůbec ne auta objíž-
dějící další vozy po chodníku, po němž 
jdou děti do školy, či školní autobus, 
jenž se nemůže kolonou prokousat 
k zastávce. Proto zde již o prázdninách 
přibyly sloupky a nyní radnice zvažuje 
další úpravy – otočení jednosměrnosti 
vybraných úseků ulic či dokonce ra-
dikální variantu: omezení vjezdu do 
celé či části lokality právě jen v těchto 
kritických 30 minutách. Zde je ale vše 
ještě otevřené.      

Festival pro milovníky cestování za-
vítá opět i do Radotína. Už podruhé.

Festivalových měst a míst bude 54 
v ČR a SR, přihlášených filmů 209;  
rekord všech ročníků MFOF! Loni 
festival probíhal v Radotínském kině 
a letos se bude promítat v „Kinovi-
nárně“ v domě U Koruny. K zajíma-
vým cestovatelským i adrenalinovým 
filmům se budou nabízet skvělá vína 
z mnoha zúčastněných zemí. A těch je 
27: Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulhar-
sko, Česko, Francie, Indie, Jihoafrická 

Republika, Itálie, Kanada, Kazach-
stán, Maďarsko, Maroko, Mexiko, 
Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, 
Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, 
Velká Británie. Máme se tedy na co 
těšit. Čestným hostem je mimo jiné 
Oto Krajňák (92 let), nejstarší aktivní 
slovenský a světový lyžař, džitel Křiš-
ťálového glóbu za vítězství ve světo-
vém poháru a několikanásobný mistr 
světa kategorie Masters. 

Letos se bude soutěžit v kategoriích: 

dobrodružný a extrémní sportovní 
film, horolezecký a horský film, 
dobrodružný vodní sportovní film, 
cestopisný f i lm, promítat se budou 
i nesoutěžní filmy.

Bohatou nabídku festivalových 
filmů bude možné zhlédnout v Kul-
turním středisku Radotín v domě 
U Koruny 23. – 30. října. Program 
najdete na www.praha16.eu/Kulturni-
stredisko-Radotin a fcb profilu i na 
www.outdoorfilms.cz/program-2017/
?mesto=84. 

Co je nového v klubu
Klub Radotín pro všechny zájemce 

v měsíci září připravil pestrý program 
ve formě společných výletů, závodů na 
skejtu, besed na téma vztahů, vzájemné 
tolerance a rasismu.

Od září má také novou otevírací 
dobu: pondělí, úterý a čtvrtek od 14.00 
do 19.00 hodin, ve středu od 13.00 do 
16.00 hodin. Individuální konzultace 
s pracovníky jsou možné každé úterý 
a čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin.

Rodiče, prarodiče, učitelé a všich-
ni, kteří chtějí blíž poznat činnost 
klubu, jsou zváni na Den otevřených 
dveří, který se uskuteční 20. září od 
13.00 hodin. Připravený je bohatý 

program, soutěže, hudba a malé ob-
čerstvení. 

„Klub Radotín je tu pro děti a mládež 
z Prahy 16 ve věku 12 až 19 let. Jsme so-
ciální službou, která poskytuje mladým 
lidem pomoc v situacích, kdy si nevědí 
rady. Nabízíme dospívajícím bezpečný 
prostor bez násilí, drog a alkoholu, 

v kterém jsou si všichni rovní. Kdokoli 
tady může požádat o radu či vyslech-
nutí, využít počítač či možnost doučo-
vání anebo se zúčastnit volnočasových, 
sportovních a kulturních akcí. Všechny 
nabízené služby jsou bezplatné“, říká 
Mgr. Barbora Hurtišová, která zde 
působí od začátku léta.

Klub sídlí v Loučanské ulici v bu-
dově základní školy a je zřizovaný 
obecně prospěšnou společností Proxi-
ma Sociale, o.p.s. a finančně podpořen 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy, Magistrátem hlavního města 
Prahy a Městskou částí Praha 16.

Více o klubu najdete na: 
www.proximasociale.cz

Rytmy salsy rozproudí Korunu
V Radotíně vystoupí v rámci akce 

Babí léto v sobotu 7. října od 19.00 ho-
din kapela Mezcla Orquesta a tanečnice 
Doris Martinez. 

Mezcla Orquesta, hudební skupina 
složená z kubánských a českých hudeb-
níků, existuje již od roku 2007. Pro-
střednictvím hudby kapela přibližuje 
sílu a krásu salsy, směs rytmů mamba, 
bachaty, merengue, cumbie, cha-cha-
-chá, ale i moderních tanečních a jazzo-
vých prvků. A to vše v nezaměnitelném 
rukopise, tvořeném skvělými interprety, 
v čele s kubánskou zpěvačkou Tandou 
s jejím sametovým hlasem. Na koncer-
tech předávají posluchačům energii, 
temperament, vášeň a lásku, které latin-
sko-americkou hudbu charakterizují.

Kapela natočila vlastní CD s názvem 
„Quiero“ a s velkým úspěchem účin-
kuje na mnoha koncertech a festiva-
lech různých žánrů.

Jako host vystoupí profesionální ta-
nečnice, lektorka tance a choreograa 
Doris Martinez. Doris je původem 
z Kuby a bude tu pro všechny, koho 
zajímá tanec a afrokubánská kultura.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
hudební a taneční lahůdku a přijďte se 
naučit základy salsy.

Mezcla Orquesta a tanečnice Doris 
Martinez – v sobotu 7. října
od 19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny,
vstupné 200 Kč

KAAN O Boženě Němcové
Klub aktivních a nestárnoucích při-

pravil ve spolupráci s Místní knihovnou 
Radotín přednášku s následnou bese-
dou věnovanou naší patrně nejznáměj-
ší spisovatelce, Boženě Němcové.

Přednášet bude literární historička 
a editorka Jaroslava Janáčková, která 
se ve své práci vždy zabývala zejména 
dějinami české literatury 19. století. 
Od 90. let se pak věnuje především ži-
votu a dílu Boženy Němcové. Napsala 
monografii Příběh tajemného psaní 
o okolnostech vzniku, pramenech 
a průběhu psaní Babičky; soubor studií 
Božena Němcová. Příběhy – situace – 
obrazy, pátrající po místě spisovatelčina 
tvůrčího a životního usilování v kon-

textech české a evropské literární kul-
tury 50. let 19. století, významně se též 
podílí na vydávání autorčiny korespon-
dence (zejména čtyřsvazkové kritické 
vydání Korespondence I–IV).

Přednáška se uskuteční v pondělí 
23. října od 18.00 hodin v Místní 
knihovně Radotín.

Další literární akcí KAANu bude 
v listopadu beseda „Ženy, poklad k ob-
jevení“ nazvaná podle stejnojmenné 
knihy dvanácti rozhovorů s inspirativ-
ními ženami od autorek Lucie Jandové 
a Dany Radové. K zakoupení na místě 
besedy, v Místní knihovně Radotín, 
bude i kniha rozhovorů. Termín konání 
besedy bude upřesněn.

– v  Kulturním středisku Radotín 
na klubové scéně v suterénu v úterý 
19. září od 13.30 do 14.30 hodin
(před Čajem o třetí).
středa 4. 10. – Mělník, Roudnice, sou-
tok Labe s Vltavou, degustace vína na 
mělnickém zámku 
středa 11. 10. – Pardubice, dostihové 
závodiště, renesanční zámek pánů 
z Pernštejna, největší středoevropská 
kolekce pohlednic 
středa 25. 10. – Plzeň, Synagoga, bytové 
interiéry Adolfa Loose, Muzeum loutek 
středa 29. 11. – Adventní Budyšín, 
Kryštofovo údolí nedaleko Liberce, 
pohyblivý Chaloupkův orloj, unikát-
ní Jirův Betlém
Zájezdy je možné kdykoli také telefo-
nicky objednat na čísle: 224 313 161.

Doprodej zájezdů 
pro seniorky

a seniory

Martin Luther
V modlitebně Církve československé 

husitské proběhne 9. listopadu od šesti 
hodin večer beseda k výročí 500 let od 
rozdělení západní církve. To zosobňuje 
postava katolického kněze Martina 
Luthera a jeho zveřejnění základních 
věroučných 95 tezí 31. října 1517. Kromě 
novověkých krvavých válečných po-
hrom a nekonečných věroučných sporů 
vtisklo protestantské myšlení naší dneš-
ní západní civilizaci povědomí důstoj-
nosti lidského individua, emancipaci 
jeho svědomí, pozitivní přijetí člověka 
i veškeré přírody se vším, co člověku 
nabízí za možnosti, výzvu k individuál-
ní podnikavosti, seberozvoji i k násobe-
ní dostupných prostředků, oprávněnost 
státní světské správy a mnohé další.

9. listopadu od 18.00 hodin – 
modlitebna Církve československé 
husitské (1. patro; Prvomájová 
909/7, Praha-Radotín)

Do zahrady u Broučků
Spolek Petrklíč otevřel od tohoto září 

středeční odpoledne v zahradě Centra 
pro děti a rodinu Broučci rodičům 
a dětem za symbolický poplatek 20 Kč 
na rodinu.

Z a h r a d a  j e 
umístěna v his-
torickém centru 
R a d o t í n a  z a 
M a c h á č k o v ý m 
s t a t k e m  (n á m . 
Osvoboditelů 6/19, 
vedle kulturního 
s t řed i ska v do-
mě U Kor u ny) .  
Z a h r a d a  b u d e 
rodinám otevřena 
vždy od 16.30 do 
18.30 hodin.

Více informací na www.petrklic.net 
nebo u Magdaleny Faltusové,
tel.: 607 749 928.
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