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Vážení  
spoluobčané,

blíží se 17. listo
pad a v tento den 
si připomeneme 
30. výročí same
tové revoluce. 
Oficiální ozna
čení tohoto stát
ního svátku zní „Den boje za svobodu 
a demokracii“. Jsem rád, že jsme mohli 
poslední tři dekády – i přes porodní 
bolesti mladé demokracie a určité 
naivní představy o rychlé a prosperující 
společnosti – prožít ve svobodné společ
nosti s demokratickými základy a s tržní 
ekonomikou. Jsme součástí NATO, pat
říme do Evropské unie a nutno říct, 
že tak dobře jako nyní se většině lidí 
v Česku nikdy dříve nežilo. 

Věřím, že je to vidět také na naší městské 
části. Radotín vzkvétá, daří se nám získá
vat prostředky pro jeho rozvoj a zkrášlo
vání. Důkazem nejsou jen nedávno ote
vřený krytý bazén, nové prostory v areálu 
základní školy nebo květnové zprovoznění 
moderní hasičské zbrojnice, ale také napří
klad právě začínající velká výsadba stromů. 

Příjemně mne překvapilo, jak aktivně 
se do listopadových událostí roku 1989 
zapojili studenti radotínského gymnázia. 
Svědectví o jejich činech během same
tové revoluce přináší článek na straně 2. 

I když v úplně klidné době nežijeme 
a čelíme i v naší společnosti a zemi 
různým populistickým a dalším strašá
kům, doufám, že nás žádná další revo
luce nečeká. Letošní oslavy 30. výročí 
konce vlády jedné strany budou asi nej
větší v historii. Těším se, že se na nich 
s mnohými z Vás setkám a společně 
si připomeneme události z Národní 
třídy a Albertova a uctíme všechny, 
kteří v naší historii položili za svobodu 
a demokracii to nejcennější – svůj život.

Váš Karel Hanzlík, starosta 
 městské části Praha 16 (Radotín)

rekonstrukce železniční tratě přinese 
kácení, které si vyžádá další náhradu. 

Tolik nově zasazených stromů jako 
letos na podzim se v Radotíně 

Radotínská radnice na vý
sadbu nových stromů získala 
z hlavního města Prahy dotaci 

1,2 milionu korun. „V rámci výběro
vého řízení jsme obdrželi nabídky od 
sedmi zahradnických firem. Poptávali 
jsme výsadbu 60 stromů, nakonec 
však zaplatíme méně, než jsme čekali, 
asi 900 tisíc korun. Za zbylé peníze 
vysadíme další stromy a celkem se 
dostaneme až k 80 kusům,“ říká ta
jemník Úřadu městské části Praha 16 
Pavel Jirásek. Příští rok se přidá 
i další nová zeleň. Právě se rozbíhající 

Slovo starosty V Radotíně vyrostou nové stromy
Okolo 80 stromů vysadí ještě letos zahradníci v Radotíně. Nová zeleň se během listopadu objeví na 
devíti různých lokalitách – od Místa u řeky přes sídliště až po parčíky v blízkosti školy a radnice.
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v posledních letech neobjevilo. Jedná 
se o vzrostlé stromy, jejichž kmen má 
obvod alespoň dvacet centimetrů. 
Druhově budou zastoupené duby, 
jeřáby, okrasné třešně, platany, lípy, 

javory a další. „Nynější výsadba za
padá do dlouhodobé koncepce ra
dotínské radnice, na které pracujeme 
v posledních letech. Chceme dále 
rozvíjet mezi občany velmi oblíbené 
Místo u řeky, revitalizaci jsme při
pravovali také pro zeleň v okolí školy 
a ulice Václava Balého,“ uvádí Karel 
Hanzlík, radotínský starosta. Nová 
výsadba však zamíří také k nedávno 
vybudovanému fitparku u Berounky, 
na staré sídliště nebo na dětské hřiště 
v ulici Jarmily Novotné. 

Firmy, které nové stromy v Radotíně 
vysazují, se o ně budou i příštích 
18 měsíců starat. „Zeleň to nemá 
u nás úplně jednoduché. Jsme blízko 
řeky a písčité podloží nepřeje dosta
tečné závlaze. Nové stromy se někdy 
neuchytí. Proto je důležité, že se doda
vatelské firmy zavázaly o novou zeleň 
pečovat půldruhého roku po vysa
zení,“ vysvětluje tajemník úřadu Pavel 
Jirásek.

Dotace z hlavního města přišla podle 
radnice ve vhodnou dobu. „Projekty 
spojené s výsadbou zeleně jsme chys
tali během několika posledních let. 
Nyní jsme pro ně získali z rozpočtu 
hlavního města Prahy dotaci určenou 
na revitalizaci ekologických zátěží, 
veřejného prostoru a výsadby stromů. 
A za tyto peníze vysadíme v Radotíně 
okolo 80 stromů,“ vysvětluje mís
tostarosta Miroslav Knotek. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3

STROM SVOBODY A DEMOKRACIE

V neděli 17. listopadu ve 12 hodin, 30 let od událostí na Národní třídě, 
zasadí vedení radotínské radnice v parku před školou v Loučanské 
ulici lípu srdčitou, která je českým národním stromem. Dostane 
označení Strom svobody a demokracie.

Nových stromů se dočká mimo jiné parčík před budovami druhého stupně základní školy.
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Radotínský gympl v listopadu 89: z dětí byli najednou dospělí
Gymnázium v pražském Radotíně se před rokem 1989 stalo pro mnoho dětí z rodin antikomunistů jedinou příležitostí ke 
studiu. Události 17. listopadu prožívaly hodně revolučně.

PRAHA OSLAVÍ SAMETOVOU REVOLUCI FESTIVALEM SVOBODY

Hlavním dějištěm pražských oslav 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se stanou Albertov, Národní 
třída a Václavské náměstí. Koncerty, projekce, výstavy či debaty tu připravují studentské spolky a občanské 
iniciativy sdružené do platformy Festival svobody. Albertov a Národní spojí průvod, který bude kopírovat trasu 
průvodu z listopadu 1989, dobovou atmosféru tentokrát navodí herci a audiovizuální kulisy. Na bohatý kulturní 
a vzdělávací program zvou organizátoři celou rodinu. „Snažíme se na všech akcích koncipovat program 
tak, aby byl atraktivní i pro mladší generaci, některé aktivity jsou plánovány přímo pro děti,“ vysvětluje za 
pořadatele Petr Meškán. 

Albertov a Národní třídu letos propojí rekonstrukce průvodu z roku 1989. Vyrážet bude z Albertova po 15. hodině 
a pořadatelé očekávají, že potrvá přes dvě hodiny. Průvod budou doprovázet herci v dobových kostýmech, 
projekce a zvukové kulisy. Zastaví se, stejně jako před třiceti lety, na Vyšehradě a vyvrcholí u Národní třídy, 
kde na něj naváže program Korza Národní a od Jungmannova náměstí dále i Koncert pro budoucnost. Na něm 
vystoupí Aneta Langerová, Lenka Dusilová, Thom Artway, Buty, Vypsaná fixa, MIG 21 nebo Tata Bojs.

Program oslav je možné vyhledat na webu www.festivalsvobody.cz. 
(red)

Od 70. let minulého století začali 
dojíždět na radotínské gymná
zium potomci disidentů a dalších 

antikomunistů z  celé Prahy. Pro web 
Českého rozhlasu (iRozhlas.cz) tehdejší 
atmosféru popsal loni v lednu spisovatel 
Jáchym Topol: „Měl jsem zvláštní, leg
rační a bezvadnej gympl. Bylo to Gym
názium Radotín, kam se v roce 1977 do
stalo strašně moc dětí z rodin, kde rodiče 
podepsali Chartu. Dětí, které původně 
měly zakázáno studovat. Milena Grušo
vá, Veronika Bartošková, David Pithart, 
já a  bratr Filip a  další a  další dětičky 
z rodin, které režim zašlapával, jsme se 
dostali na jednu školu, kde jsme byli pod 
drobnohledem a  kde jsme byli střeže
ni.“ A dodal: „A protože já a můj bratr 
jsme měli asi nejdelší vlasy, tak si pro nás 
estébáci jezdili nejčastěji. Najednou se 
ozvalo: Topol do ředitelny a spolužačka 
Milena mně podávala namazaný chléb, 
spolužačka Bety Landovská jablko a dív
ky mně mávaly, protože jsem odcházel 
do cely předběžného zadržení. Strach 
jsem měl, ale na to si zvyknete.“

V roce 1989 studovalo na radotínském 
gymnáziu mnoho dětí, které jinde 
v  Praze na tento typ školy nemohly 
ani pomyslet. Režim jim a  jejich ro
dičům házel klacky pod nohy, ostatní 
pražská gymnázia řadu těchto studen
tů nepřijímala. Na 17. listopad však 
byli připraveni. „Měli jsme podobné 
podhoubí, podobně jsme přemýšleli. 
Na radotínském gymnáziu jsme byli 
v dobré společnosti,“ vzpomíná Tereza 
Svěráková (v  době studia příjmením 
HynkováKrämerová), kterou listopa
dové události zastihly jako studentku 
dojíždějící do Radotína z  pražského 
Starého Města. Pochází z rodiny, kterou 
označuje za antikomunistickou. Hned 
v prvním ročníku se seznámila se svým 
manželem, synem signatářky Charty 
77. Ačkoliv bylo studentům okolo pat
nácti let, politika jim nebyla cizí. Doma 
poslouchali rozhlasovou stanici Svo

bodná Evropa, četli samizdatovou lite
raturu, s rodiči o problémech socialis
tického zřízení pravidelně debatovali. 

Ranní euforie a touha po dobro-
družství
„Demonstrace 17. listopadu na Al
bertově byla povolená a  samozřejmě 
jsme o ní věděli. Bolševický režim na 
konci 80. let oslaboval a tušili jsme, že 
je šance, aby se akce nějak zvrtla,“ říká 
Tereza Svěráková. Radotínská gym
nazistka se účastnila už i  dřívějších 
nepovolených manifestací v  Praze. 
Strach a riziko spojené s rozšiřováním 
různých petic proti režimu si podle 
vlastních slov ve svém věku moc ne
uvědomovala. V roce 1989 přepisova
la a distribuovala například podpisové 
archy protestující proti masakru na 
náměstí Nebeského klidu v  Pekingu. 
„V  pátek 17. listopadu jsme byly od 
rána napjaté, plné euforie, cítily jsme 
příležitost ukázat, na které straně bari
kády stojíme. Zároveň to pro nás, jako 
pro mladé holky, vonělo dobrodruž
stvím. S  kamarádkou Johanou Špic
nerovou, dcerou dramatičky Daniely 
Fischerové, a  s  Martinou Vávrovou, 
vnučkou literárního historika Eduarda 
Goldstückera odsouzeného v  50.  le
tech k doživotí, jsme byly podobného 
smýšlení,“ uvádí Tereza Svěráková. 

Skupinka tří studentek se pustila do 
přípravy transparentu se slavným slo
ganem. Na tyče od košťat napnuly pa
píry a  na ně vybarvovaly nápis: Kdo, 
neli my? Kdy, neli teď? V národních 
modrobíločervených barvách. Kdo 
tehdy s heslem přišel, na to už si Te
reza Svěráková po 30 letech od udá
losti nevzpomíná. Nebyl to tak úplně 
jejich slogan: V přelomových historic
kých obdobích se používá v  různých 
jazycích a  na různých místech světa, 
v  oblibě ho mají politici. Když byl 
transparent hotový, obcházely s  ním 
studentky všechny třídy radotínského 

gymnázia a zvaly spolužáky na večerní 
demonstraci na Albertově. 

Na Národní jsme mysleli, že nám 
jde o život
Večer parta z  gymplu vyrazila mani
festovat. S  transparentem je zachytil 
na svém snímku fotograf tehdejší Čes
koslovenské tiskové kanceláře. „Jedna 
z těch hlaviček u tyček od košťat jsem já, 
ale už se to těžko rozeznává,“ připouští 
Tereza Svěráková, dnes kreativní ředi
telka reklamní agentury. Nikdo další 
stejný slogan podle jejích vzpomínek na 

demonstraci nepřinesl. A možná právě 
díky radotínským studentkám se stal 
jedním z hlavních hesel revolučních dní 
a dodnes jej připomíná tabulka umístě
ná na děkanátu Přírodovědecké fakulty, 
kde listopadové události začaly. 

Z Albertova se gymnazistky vydaly spolu 
s  průvodem už na nepovolený pochod 
přes Vyšehradskou ulici. Dav poté za
mířil k vltavskému nábřeží a na Národ

ní třídu. Tam došly stále ještě se svým 
transparentem nad hlavou. Zanedlouho 
se však dostaly do té nejhorší potyčky 
s bezpečnostními složkami. „Bály jsme se 
o život. V davu vznikaly tlakové vlny, kte
ré naši skupinku rozdělily. Dostala jsem 
se do uzavřeného prostoru, do myší díry, 
do podloubí, které ústilo do Mikulandské 
ulice. Tam jsem schytala rány obuškem 
a upadla na zem. Lidé po mně začali du
pat. A do toho někdo začal řvát: Zvedněte 
ji ze země, leží tady malá holka. Rychle 
jsem zapomněla na strach, to označení 
se mne samozřejmě trochu dotklo, cítila 
jsem se jako velká aktivistka,“ popisuje 
horké chvilky dnes už s  úsměvem Te
reza Svěráková. Strach měla z  toho, aby 
policisté nezačali do davu demonstrantů 
střílet. Na střechách prý byli rozmístěni 
ostřelovači. Hlavou jí probleskla vzpo
mínka na manifestace z června stejného 
roku, kdy vojáci v Pekingu zabili na pro
tirežimním shromáždění tisíce lidí. 

Transparent vytvořený dopoledne 
na radotínském gymnáziu příslušní
ci zásahových jednotek roztrhali na 
kousky. Studentky si z  demonstrace 
odnesly těžký šok. Domů se podob
ně jako ostatní účastníci manifestace 
dostaly v  nočních hodinách, rodiče 
se o své děti strachovali. Kamarádi se 
navzájem obvolávali a zjišťovali, jestli 
dorazili v pořádku do svých domovů.

Stávkový týden a poděkování od 
Munzara
Hned v  sobotu 18. listopadu se středo
školáci s  čerstvými zážitky z  Národní 

třídy sešli s jinými studenty z pražských 
gymnázií. Nechyběly mezi nimi ani Tere
za Svěráková s Martinou Vávrovou. Za
čaly vznikat plány pro další dny. Studenti 
se rozhodli, že na začátku nového týdne 
vyzvou ředitele svých škol ke stávce.

V  pondělí ráno si mladé studentky 
stouply před dveře radotínského gym
názia a předčítaly několikrát dokola své 
svědectví o  pátečních událostech na 

Národní třídě. Ostatní studenti zůsta
li před budovou a  poslouchali. Učitelé 
zatím o ničem nevěděli. „Volali mi z ve
dlejší budovy, kde sídlil národní výbor. 
Viděli srocení studentů a chtěli, aby šli 
všichni dovnitř. Kvůli bezpečí, aby ně
koho nepřejelo auto,“ uvádí tehdejší 
ředitelka gymnázia Marie Pacourková. 
Studenti se přemístili dovnitř gymná
zia a Tereza Svěráková předala ředitelce 
výzvu ke stávce. Ta podle ní dokument 
přijala a  v  první chvíli jen neprojevila 
nesouhlas, což stačilo – studentka to 
považovala za odvážné vyjádření pod
pory. Marie Pacourková podle vlastních 
slov souhlasila. Chtěla jen, aby studenti 
zůstali ve škole a neodjeli hned do cen
tra. V pondělí a poté v týdnu ještě ně
kolikrát jí zazvonil telefon. Z pražského 
národního výboru svolávali ředitele 
škol k  jednání, na kterém měli podat 
hlášení o tom, co se děje na školách. 

Stávce studentů radotínského gymnázia 
nebránila ředitelka ani učitelé. Někteří 
z nich se naopak aktivně ke studentům 
připojili. „Měli jsme skvělé kantory, ne
mohli třeba učit na vysoké škole, a tak 
skončili podobně jako děti disidentů tak 
nějak uklizeni v Radotíně,“ míní Tereza 
Svěráková. Kromě jiných obzvlášť ráda 
vzpomíná na mimořádně vzdělaného 
profesora, latináře a fyzikáře Aloise Ha
velku. Celý týden byl ve znamení dis
kuzí o  aktuálním dění, večer studenti 
vyráželi na demonstrace. Socialistický 
režim postupně ustupoval demokratic
kým silám, na gymnázium přijížděli po 
celý týden besedovat studenti vysokých 
škol. Ale nejen oni. Radotínskou školu 
navštěvovala Barbora Munzarová. A její 
rodiče osobně informovali studenty 
i ostatní rodiče o tom, co požadují her
ci, kteří patřili k hybným silám sameto
vé revoluce. V úterý odpoledne se totiž 
shodou náhod konaly třídní schůzky. 
„Luděk Munzar dokonce přišel do naší 
třídy a  řekl mi: Děkuju, jste frajeři. To 
nás samozřejmě moc potěšilo,“ vzpomí
ná Tereza Svěráková.

Jedna debata se nesla v  trochu jiném 
duchu. Do školy se dostavil otec stu
dentky, který stále ještě věřil končí
címu režimu. Studenty se snažil pře
svědčit o  tom, že nedělají správnou 
věc. „Bylo úžasné tyto mladé lidi sle
dovat, jak věcně a klidně s ním umě
li diskutovat. I  kuchařky v  jídelně si 
všimly jedné věci: ze studentů se tehdy 
během jednoho stávkového týdne stali 
dospělí lidé, kteří se už chovali úplně 
jinak než ještě před několika dny,“ říká 
tehdejší ředitelka Marie Pacourková. 

Petr Buček

Radotínské gymnazistky vyrazily se slavným transparentem 17. listopadu na Albertov. Netušily, co ještě ten den zažijí.
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Tereza Hynková-Krämerová (vlevo) a Martina Vávrová (vpravo) během stávko-
vého týdne na radotínském gymnáziu
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Pamětní deska na budově Přírodovědecké fakulty na Albertově
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V Radotíně vyrostou nové stromy
Nové stromy nechá radnice vysadit mimo jiné na Místě u řeky. Oblíbená 
lokalita mezi školními budovami a Berounkou se navíc oproti současnému 
stavu rozšíří. Tyto úpravy přijdou z větší části na řadu během příštího roku.

Mění se životní prostředí v Radotíně k lepšímu?
ANO, OD BIOTOPU AŽ PO ŽELEZNICI

Nejlepším příkladem lepšícího se 
životního prostředí v  Radotíně 
je biotop. Dříve zanedbaný areál 

za školou, plný staré zátěže, jsme revi
talizovali na území s přírodním koupa
lištěm a se 60 novými stromy. Kde byla 
dříve nefunkční čistička odpadních vod 
s nebezpečnými usazovacími nádržemi 
a vedle ní stará ekologicky problematic
ká navážka, tam se nyní nachází biotop, 
který využívají rodiny s dětmi k letnímu 
koupání a  příjemné relaxaci. Radotín 
navíc získal významný krajinný prvek.

Podobně postupujeme při rozšiřová
ní Místa u  řeky a  při přípravě Centra 
Radotín. I  tam dochází k  přeměně 
bývalého průmyslového areálu na pří
jemné místo k životu s bohatou zelení. 
Dokonce i Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy označuje projekt 
Centra Radotín za příkladnou pře
měnu starých brownfieldů na kvalitní 
veřejný prostor. Další zlepšení života 
v Radotíně přinese rekonstrukce želez
niční trati. Díky zcela novému svršku, 
protihlukovým stěnám a  vyměněným 
mostům dojde k významnému snížení 
hlukové zátěže. 

Ekologická výroba elektřiny na škol
ních budovách s  edukačním panelem, 
fungující sběrný dvůr, velkoobjemové 
podzemní kontejnery, nabíječky na elek
tromobily, vsaky vracející vodu do půdy, 
které jsou nedílnou součástí našich pro
jektů, to vše už je součástí života v Ra
dotíně. Připravujeme projekt na zadržení 
vody v krajině nebo úpravu Radotínské
ho potoka. Nyní vysadíme skoro stovku 
stromů, příští rok přibydou další. Ne
vydáme se však cestou populistických 
slibů jako pražský primátor, který přišel 
s tím, že se v Praze objeví milion nových 
stromů. Není to reálné, to by musel ne
chat vysadit 20 tisíc stromů měsíčně bez 
ohledu na majetkové poměry pozemků. 
Taková prohlášení neodpovídají mož
nostem města velikosti Prahy. 

Zastupitelé Městské části Praha 16 za 

Občanskou demokratickou stranu

ZLEPŠENÍ I ZHORŠENÍ – JAK KDE
Vskutku se životní prostředí v  mno
hém zlepšilo: přišly šetrnější techno
logie, odešel těžký průmysl. Co z toho 
však je naší zásluhou?

Těžká nákladní doprava, která nás 
tak sužovala, už jezdí jinudy. Té osob

ní však přibylo a  dnes tudy projíždí 
mnohem víc aut než kdy dřív. Vrátili 
se k  nám skoro zapomenutí přátelé: 
volavky, roháči, mloci. V  okolí rostou 
vzácné houby i rostlinní endemiti, v Ša
chetském potoce se snad objevili raci 
a  jistě i  ploštěnka horská – indikátor 
čistých vod. Ovšem právě tudy vedeme 
objízdnou trasu. Co z toho je tedy naší 
zásluhou?

Zatímco příroda v našem okolí zúroču
je širší trendy, životní prostředí uvnitř 
obce je cele v našich rukou. Jak s ním 
nakládáme? V horkém létě je procház
ka Radotínem čirým utrpením: zdejší 
ulice jsou poušť. Každá bouřka a každá 
stavba nás připraví o  několik stromů. 
Pro další beton se vždycky plácek na
jde, kdežto zeleně se vždy ukrojí. Jsme 
pražskou branou do přírody – ovšem 
namísto toho, aby tou branou směla 
příroda dovnitř, vytéká město ven: kde 
dřív stačila pěšinka, máme dlažbu, kde 
dřív stačila dlažba, tam je asfalt. Při 
nové výstavbě se myslí na parkovací 
místa, nikoli na stromy. Výsadba, která 
je nyní v plánu, je dobrý, arci skromný 
začátek; škoda že to někoho nenapadlo 
už před lety.

Od samé radosti bychom však neměli 
zapomenout na průmyslové hrozby: 
stále se chystá těžba štěrkopísku a ce
mentárna dosud patří mezi tři největší 
znečišťovatele v celém kraji. 

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
– PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT?
V Radotíně byla realizována řada pro
jektů přispívajících ke zvýšení kvality 
životního prostředí. Pozitivní je sna
ha o  využívání obnovitelných zdrojů 
energie i participace na pilotních pro
jektech elektromobility. 

Naopak rozšiřování zeleně bylo v mi
nulých letech opomíjeným tématem, 
proto vítáme letošní výsadbu několi
ka desítek stromů iniciovanou praž
ským magistrátem v rámci programu 
„Milion stromů pro Prahu“. Veřej
ností rezonuje i  otázka změn klima
tu, na kterou Praha i některé městské 
části reagovaly vyhlášením stavu kli
matické nouze. Návrh klimatického 
závazku obsahující komplexní soubor 
opatření, která pomohou zlepšit situ
aci na území Prahy 16, jsme předložili 

komisi životního prostředí a věříme, 
že se setká s širší podporou. 

Úroveň životního prostředí ale není 
určována jen mírou zeleně či přístu
pem k  ekologii. Jde také o  míru cel
kové zátěže, která se v  Radotíně po
vážlivě přibližuje svým limitům. Nové 
centrum nabídne bydlení pro několik 
set nových občanů, na což zdejší infra
struktura, např. školská, zdravotnická 
či dopravní, nebude stačit.

Ostatně dopravní situace se stává stá
le méně únosnou, ať jde o  parková
ní, prašnost, nebo hluk. Proto jsem 
využil možnosti a  navrhnul zařazení 
hlavních radotínských komunikací 
do „Akčního plánu snižování hluku 
Praha“, což je cesta k budoucímu sni
žování jejich hlučnosti. Toto řešení je 
ale pouze dílčí a bohužel musíme oče
kávat, že v  nejbližších letech se bude 
životní prostředí v  Radotíně vlivem 
výstavby a rozsáhlých projektů měnit 
k horšímu. 

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

Pokračování ze str. 1

Nové stromořadí jeřábů vytvoří alej 
namířenou ke vchodu do kostela. 
Pod ní směrem k  řece vznikne 

malá louka určená pro dětské hry nebo 
pro odpočinek dospělých. A další dřevi
ny se objeví v pásu podél cyklostezky až 
k biotopu. Celkem zde zakoření 24 no
vých stromů. Většinou půjde o  jeřáby 
a třešně ptačí. Přibydou také další lavičky 
s výhledem na Berounku.

Podobu rozšířenému Místu u  řeky 
vtisk lo architektonické studio Tři 
architekti, se kterým radnice spolu
pracuje mimo jiné také na přípravě 
Centra Radotín. Výběr stromů měl 
na starost Ondřej Fous, zahradní 
designér a  vysokoškolský pedagog. 
Společně navazují na práci akademic
kého sochaře a zahradního architekta 
Jana Schlitze, který vtiskl tvář prvním 
úpravám Místa u řeky. Nyní připravo

vané rozšíření klidové zóny u Beroun
ky je součástí postupné přeměny jejího 
břehu sahajícího od biotopu až k teni
sovým kurtům. O celý prostor přitom 
až do 90.  let minulého století nikdo 
moc nepečoval. Okolo roku 1995 se 
zde objevila cyklostezka a  radnice 
spustila řadu úprav tak, aby prostory 
u řeky změnila na příjemné odpočin
kové místo. 

Petr Buček

Místo u řeky očima architekta
Revitalizací prostoru po býva

lém zahradnictví tvoříme jeden 
z  článků na pomyslné ose spo

jující nivní krajinu soutoku Berounky 
s  Vltavou a  centrem Radotína. Může
me ho nazvat prahem mezi městem 
a krajinou, na kterém se oba světy při
rozené říční krajiny a  městské krajiny 
kulturní potkávají. Z  terénní terasy se 
příchozím od města otevírá výhled na 
rozlehlou říční deltu, příchozí od řeky 
naopak město vítá svými tradičními 
dominantami (kostel sv. Petra a Pavla, 

škola a radnice) soustředěnými kolem 
nevelkého náměstí. Místo z  podstaty 
výše uvedených vztahů chápeme jako 
takovou předsíň, která by měla zůstat 
prázdná, abychom tyto vztahy dokázali 
vnímat a  zároveň ponechali možnost 
místo využívat nejrůznějšími způsoby.

Rozvoj radotínského nábřeží nejlépe 
vystihuje přívlastek bouřlivý. Poklidnou 
atmosféru venkovského břehu v krátké 
době narušilo proložení nové cyklostrá
dy nadnárodního významu. Masivní ná

Ekologických 
projektů přibývá

Výsadba nové zeleně není jedi
nou aktivitou radotínské rad
nice v péči o životní prostředí. 

V  roce 2011 se stala první městskou 
částí v  Praze, která začala používat 
elektromobily. Už několik let tu navíc 
mají řidiči k dispozici dvě veřejné do
bíjecí stanice, z  toho jedna je rychlo
nabíjecí. S očekávaným nástupem aut 
na elektřinu se připravuje dalších šest 
dobíjecích míst. Jedno by se mělo ob
jevit v plánovaném parkovacím domě 
mezi sokolovnou a  nádražím, další 
u biotopu nebo před vlakovou stanicí. 

Od roku 2010 pokrývají střechu něko
lika budov v  areálu základní školy fo
tovoltaické panely. Sluncem vyrobená 
elektřina ekonomicky pokrývá spotřebu 
celé školy. Přínos pro životní prostředí 
má také nedávné dokončení nové mo
derní plynové kotelny, která nahrazuje 
svou předchůdkyni s  velkými komíny 
na sídlišti. Letos v zimě se z nich poprvé 
nebude kouřit, nová kotelna je výrazně 
ekologičtější než její předchůdkyně.

Kvůli zadržování vody se jako stále 
vhodnější ukazují vsaky. Takové řeše

ní čelící narůstajícímu suchu dostalo 
například parkoviště U  Ondřeje, když 
procházelo před pár lety rekonstrukcí. 
„Mezi našimi plány figuruje také vy
budování nádrže na vodu, která by za
držela vodu ze školních budov, radnice 
a  knihovny. Ta by se pak využila pro 
zavlažování školního areálu,“ říká mís
tostarosta Radotína Miroslav Knotek. 

K zamýšleným projektům patří rovněž 
poldr na Radotínském potoku mezi 
Cikánkou a  cementárnou. Zadržel by 
vodu v krajině a v jeho okolí by vznikla 
odpočinková zóna. Malá vodní nádrž 
by navíc sehrála pozitivní roli ve chví
lích, kdy Radotínský potok ohrožuje 
svým rozvodněním centrum Radotína. 

Přínos pro životní prostředí mají také 
velkokapacitní podzemní kontejnery 
na tříděný odpad. V současné době se 
nacházejí hned na deseti místech po 
celém Radotíně. Nakládání s  odpady 
usnadňují i  „chytré“ koše. Samy se 
připomenou, když se naplní, a  navíc 
díky zabudovanému lisu pojmou více 
odpadků než běžné nádoby. 

(red)

vštěvnost, byť jen sezónní či víkendová, 
s sebou přináší další nároky na využívá
ní nábřeží a jeho nejbližšího okolí. Sou
visející vybavenost, prostorový komfort 
i vlastní architektura celého území se vy
víjejí spíše v reakci na tento vývoj. Jsme 
někde uprostřed tohoto bouřlivého ob
dobí, do podoby radotínského nábřeží 
výrazně promluví také nová lávka. 

Michal Fišer, 

architekt studia Tři architekti, které spolu-

pracuje s radotínskou radnicí na rozvoji 

Místa u řeky a Centra Radotín

Místo u řeky se rozšíří, dostane více laviček i odpočinkovou loučku.
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Rychlonabíječka elektromobilů a „chytrý“ koš v centru Radotína
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Začíná akademie pro seniory. 
Zaměří se na bezpečnost

Ve středu 6. listopadu v půl dru
hé odpoledne se v radotínském 
domě s pečovatelskou službou 

v  ulici K  Cementárně uskuteční prv
ní ze série 14 přednášek pro seniory. 
Akademie nabídne cyklus bezplatných 
vzdělávacích programů zaměřených 
na prevenci kriminality. Prvním téma
tem budou základy první pomoci.

„Senior akademie zahrnuje přednáš
ky o ochraně života, zdraví a majetku 
před kriminalitou. Využívá moderní 
metody na principu univerzity třetího 
věku. Cílem je naučit seniory a zdra
votně postižené občany předcházet 
trestné činnosti, jak se chovat v krizo
vých situacích a  jak přivolat pomoc, 
když jim nebo někomu v  jejich okolí 
hrozí nebezpečí,“ říká Petr Horský 
z Úřadu městské části Praha 16, který 
v  Radotíně akademii připravuje spo
lečně s městskou policií. 

Všechny přednášky se konají ve stře
du v jídelně radotínského domu s pe
čovatelskou službou od 13.30 hodin. 
Se nior akademie sestává ze 14 před
nášek, slavnostního zahájení a  slav

nostního ukončení. Akce vždy potrvá 
asi dvě hodiny. Vstup je zdarma a na 
účastníky čeká malé občerstvení. 

Program nabídne také návštěvu Muzea 
Policie České republiky, Psího domova 
v  Troji a  Centrálního operačního stře
diska Městské policie hlavního města 
Prahy. Exkurze budou bezplatné a pro
běhnou podle zájmu posluchačů Senior 
akademie. Její absolventi na závěr obdrží 
pamětní list. A navíc se mohou těšit na 
různé pomůcky vhodné k  zabezpečení 
bytu a domu, osobní alarm, informační 
materiály, jako jsou brožury či letáky, 
a na drobné reklamní předměty. 

(red)

sagessa.cz info@sagessa.cz
+420 737 586 926

VEŘEJNÉ KURZY
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
VÍKENDOVÉ INTENZIVNÍ KURZY

ANGLIČTINA
Cambridge English CPE FCE CAE
NĚMČINA, ITALŠTINA, FRANCOUZŠTINA
ŠPANĚLŠTINA, ČEŠTINA PRO CIZINCE

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
návrat do zaměstnání
poskytnutí pposkytnutí první pomoci dětem
počítačové kurzy

JAZYKOVÁ VÝUKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Radotínské vily, vilky, domy a domečky XXIII.
Poslední zastavení v Prvomájové ulici bude u areálu staveb, které nikdy neměly číslo popisné. Vždy se jednalo o služební 
objekty – dnes zde sídlí firmy Šlehofer, s.r.o. a JK stavebnictví, s.r.o. I tak jsou proměny tohoto místa docela zajímavé.

V létě roku 1922 posta-
vil stavitel Kočí pro pana 
Josefa Janouška, obchod-
níka s uhlím, skladiště na 
pozemku ve vlastnictví Č. S. 
Drah. O pět let později žádala 
firma Janoušek & Šillinger 
o povolení přístavby kance-
láře, které patrně od drah 
nedostala. Zato bylo v roce 
1930 panu Karlu Kadeřábkovi 
povoleno si zde postavit pro-
vizorní zahradnický domek. 
Další rozšíření „složiště na uhlí a různého zboží z dráhy 
k uskladnění neb na dráhu k přepravě“ provedl v roce 
1949 Emanuel Špaňhel.

V roce 1958 bylo evidenční číslo 2111 přidě-
leno národnímu podniku Restaurací a jídelen 
Praha-západ v Radotíně. Ten zde mimo jiné 
uskladňoval čtyři dřevěné prodejní stánky, 
které byly posléze přemístěny k Berounce. 
V roce 1961 přikročil k výstavbě skladiště, 
aby se uvolnily prostory, které požadoval 
Místní národní výbor Radotín pro rozšíření 
jeslí (v objektu bývalého hostince v ulici Na 
Výšince – tedy v dnešním autoservisu). Kromě 
skladišť zde byly zřízeny kanceláře i dílna.

V devadesátých letech zde 
chtěla firma FAMAG, s.r.o. 
postavit velkou prodejnu 
průmyslového zboží a sta-
vebnin – podle popisku na 
plánované fasádě by zde 
byly ke koupi i koberce, 
bytový textil, elektro a dro-
gerie. Ke stavbě však nedo-
šlo.

Tak vypadá areál mezi uli-
cemi Prvomájová a Štěr-
ková dnes, zády je otočen 
ke školce v Býšovské ulici, 
čelem ke sběrně surovin, 
která uzavírá frontu provo-
zoven oddělujících vozovku 
v Prvomájové od železnice.

A toto je definitivní a trochu nostal-
gické rozloučení s předlouhou Prvo-
májovou ulicí. Bývalé skladiště uhlí 
stálo sice vpravo mimo záběr, ale 
na fotografii prvomájového průvodu 
pracovníků Stavoloka, kteří podle 
nápisu na transparentu vyšli s rudou 
vlajkou „bojovat za mír“, je vidět, jak 
to v té době vypadalo před zmíněným 
objektem – za úzkou prašnou silnicí 
se v rozsáhlých haldách kupily ruiny 
bývalé vápenky a cihelny.

Historickou fotografii z archivu letopisecké komise vyhledal a poskytl Ing. Jaroslav Šindelka, současnou podobu nafotila a textem 
doprovodila Kateřina Drmlová

Starší lidé se v kurzech učí zacházet s chytrými telefony

Pochopit rozdíl mezi wifi a daty, 
posílat fotky, instalovat aplika
ce, číst QR kódy. To vše chtějí 

umět senioři, kteří se účastní Abecedy 
vzdělávání. V tomto programu České 
spořitelny „žáky“ o generace starší se
znamují s  moderními technologiemi 
lektoři z  řad studentů středních škol. 
Od září běží výuka naplno v Praze.

Seznámení s moderními technologie
mi a výhodami, které přináší, nabízí 
českým seniorům série třítýdenních 

výukových bloků s názvem Abeceda 
vzdělávání. „V úzkém kruhu pěti až 
osmi účastníků je učíme pracovat 
s chytrými telefony a tablety, staho
vat i  používat aplikace,“ vysvětluje 
David Hubáček, který má v  České 
spořitelně na starosti finanční vzdě
lávání. 

V Praze žije přibližně čtvrt milionu 
seniorů. Moderní technologie je za
stihly v pokročilém věku a pro větši
nu je velmi těžké k  nim najít cestu. 

Radnice představila průběh rekonstrukce železnice

Vedení radotínské radnice uspo
řádalo v  aule základní školy 
veřejnou debatu o  právě spuš

těné rekonstrukci železniční tratě a ná
draží. Téměř čtyřhodinové diskuze se 
zúčastnili také zástupci Správy želez
niční dopravní cesty (SŽDC), která je 
investorem celé akce, projektanti pra
cí z  firmy Sudop a  pracovníci staveb
ní společnosti Eurovia, jež patří mezi 
zhotovitele stavby.

„S  investorem rekonstrukce, s firmou 
SŽDC, jsme průběžně jednali od roku 
2013. Od začátku bojujeme za to, aby 
byly dopady této rozsáhlé akce na ra
dotínské občany co nejméně bolesti
vé,“ uvedl během debaty starosta Ra
dotína Karel Hanzlík. Vedení radnice 
přesvědčilo majitele radotínského ná
draží, kterým je SŽDC, aby při staveb
ních pracích zachoval historický ráz 
této staré budovy. Nezmizí ani stará 
mozaika nádražní dlažby. 

Největším zásahem do každodenního 
života v Radotíně bude uzavírka mostu 
v Karlické ulici u Horymírova náměstí. 
Potrvá od příštího března až do prosin
ce. „Je to velmi složitá stavba spojená 
s  vybudováním úplně nového mostu, 
při které nebude přerušen provoz vla

ků. Auta však pod mostem projíždět 
nechat nemůžeme,“ řekl Miroslav Kr
sek ze společnosti Sudop, který je hlav
ním projektantem rekonstrukce trati 
mezi Radotínem a Smíchovem. Stavba 
potrvá do poloviny roku 2022. 

(buč)

Absolventi Senior akademie 
obdrží pamětní list.
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Inzerce

Některým seniorům stačí podle or
ganizátorů kurzů základy: pochopit 
WhatsApp, naučit se pracovat s ma
pami a  fotoaparátem. Jiní potřebují 
i  praktické věci jako pomoc s  odin
stalováním placených aplikací, o kte
ré nemají zájem. Ty zvídavější pak 
zajímá například fungování sociál
ních sítí a  rozdíly mezi nimi. Bliž
ší informace ke kurzům poskytuje 
Česká spořitelna na telefonním čísle  
736 525 736. 

(red)

Radnice představila jednotlivé kroky rekonstrukce v zaplněné aule základní školy.

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

6. 11., 13,30 Slavnostní zahájení 
 14,00 Základy první pomoci
13. 11., 13,30  Bezpečnost seniorů 

v provozu metropole
20. 11., 13,30 Požární ochrana
27. 11., 13,30  Základy právního vědomí
 15,00  Chov psů na území  

hl. M. Prahy
4. 12., 13,30  Mimořádné události 

a krizové situace
11. 12., 13,30  Kriminalistika jak ji neznáte
18. 12., 13,30 Zabezpečení majetku
8. 1. 2020, 13,30  Nutná obrana, krajní 

nouze
15. 1. 2020, 13,30  Prevence osobního 

bezpečí                                                              
22. 1. 2020, 13,30 Domácí násilí
  14,30  Senioři versus 

podvodníci
29. 1. 2020, 13,30 Finanční gramotnost
5. 2. 2020, 13,30 Prevence přepadení

14 PŘEDNÁŠEK SENIOR AKADEMIE

TÉMA A TERMÍNY
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1. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Addamsova rodina, 

USA
Na plátna kin se vrací ikonická rodina. 
Tentokrát se členové této vtipné a výstřední 
rodinky představí v animované podobě.

20:00, Slunovrat, USA 
Mladí Američané si užívají bezstarostné 
prázdninové veselí. Vše se ale zvrtne, když 
je vesničané přizvou k tradičním rituálům.

2. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Ovečka 

Shaun ve filmu: Farma-
geddon, VB

Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbe-
nějším ovčím stádem ve zbrusu novém 
filmovém dobrodružství.

17:30, Poslední aristokratka, ČR
Nová česká komedie od režiséra snímků Ženy 
v pokušení a Tátova volha. Newyorčan Frank 
(Hynek Čermák) získá zpět rodové sídlo.

20:00, Joker, USA 
Fleck se začne čím dál více propadat do 
hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu 
zločinu, kterou svět brzy bude znát pod 
jménem Joker.

3. NE  HALA VĚRY ČÁSLAVSKÉ  
ČERNOŠICE

  18:00, Koncert Hudby 
Hradní stráže

Ještě před tím, než se Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR představí v listopadu v bazilice 
svatého Petra ve Vatikánu a ve Španělském 
sále pražského Hradu, vystoupí v Čer-
nošicích. Koncert se koná u příležitosti 
30. výročí listopadových událostí. Vstupné 
dobrovolné.

 

4. PO  KNIHOVNA RADOTÍN
  18:30, Význam paměti 

v postmoderní době
Přednáška významné české filosofky Anny 
Hogenové.

5. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Mladý Ahmed, FR 

a BEL 
Ve svém novém filmu mistři sociálního 
realismu zkoumají, jak hluboko se ukrývá 
lidskost pod nánosem náboženské doktríny.

20:00, Voda, krev, rakije a zombie epide-
mie, CHOR a SRB + Teleport Zovko
Film je řemeslně skvěle zvládnutá postapo-
kalyptická sci-fi komedie, která se vysmívá 
všem balkánským nacionalismům.
 

6. ST  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče

KINO RADOTÍN 
17:30, Jiří Suchý – Lehce s životem se 
prát, ČR
Film představuje Jiřího Suchého v archiv-
ních záběrech, ale soustředí se i na jeho 
současnou tvorbu a situace z profesního 
a osobního života.

20:00, Slayer: The Repentless Killogy, USA 
(více na str. 7)

7. ČT  AULA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RADOTÍN
  19:00, Poslední ze žhavých 

milenců, komedie, Simona 
Stašová a Petr Nárožný

Vyprodáno

KINO RADOTÍN
17:30, Abstinent, ČR
Jak rychle se lze dostat na dno lahve 
i života? Jak těžké je se od něj odrazit? 
V hlavní roli Josef Trojan a alkohol.

20:00, Ženská na vrcholu, ČR
Svobodná majitelka biokavárny Helena 
(Anna Polívková) odjíždí s osmiletým synem 
Mikulášem strávit advent v klidu na horách.

8. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, 3D, Sněžný 

kluk, USA

Když jedna holka najde na střeše domu 
vystrašeného mladého Yettiho, rozhodne 
se, že mu pomůže najít cestu domů do 
Himálaje.

20:00, Poslední aristokratka, ČR

9. SO  KINO RADOTÍN
  PRO DĚTI, Hurá na pohádky, 

ČR 
Hurá na pohádky je pásmo krátkých animo-
vaných filmů pro nejmenší diváky a jejich 
bystré sourozence a zvědavé rodiče.

17:00, Ženská na vrcholu, ČR

19:15, Nabarvené ptáče, ČR
Nadčasové poselství Václava Marhoula 
o putování a útrapách malého židovského 
chlapce za druhé světové války.

12. ÚT  SKI A BIKE CENTRUM RADOTÍN
  18:30, Tomki Němec: Václav 

Havel
Komentovaná projekce černobílých fotografií 
Tomkiho Němce za přítomnosti autora.
Snímky přibližují výjimečný příběh prezi-
denta Václava Havla, kterého Tomki Němec 
v roli osobního fotografa mnoho let doprová-
zel a vytvořil neobyčejné obrazové svědectví 
o tomto výjimečném člověku.

KINO RADOTÍN 
17:30, Pardon, nezastihli jsme vás, FR, 
BEL a VB
Aby své blízké zajistil, rozhodne se Ricky 
zapojit do kurýrní franšízy, jenže namísto 
slíbené svobody zabředává do sítě predá-
torských praktik.

20:00, Lidožrout vegetarián, CHOR a SLOV
Gynekolog Danko působí jako sympatický 
a schopný mladý muž. To je ale dokonalé 
maskování. Ve skutečnosti je to lidský 
odpad, který se kvůli vlastnímu prospěchu 
neštítí ničeho.

13. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Přes prsty, 

ČR
Romantická komedie o tom, že člověk dělá 
hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od 
života nová šance.

 17:30, Tintoretto – rebel z Benátek, IT, 
(více na str. 7)

 20:00, Nick Cave: 20 000 dní 
na Zemi, VB (více na str. 7)

14. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Koncert kapely Vít-

kovo kvarteto (více na str. 6)
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 
220 Kč

KINO RADOTÍN 
17:30, Amnestie, ČR
Emotivní thriller Amnestie přinese na 
plátna největší vzpouru ve vězeňské historii 
Československa a spolu s ní i příběh, který 
odráží obrovské a rychlé změny po revoluci 
v roce 1989.

 20:00, Le Mans '66, USA
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut 
Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles 
postaví pro automobilku Ford revoluční 
závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem 
Ferrarim.

15. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Addamsova rodina, 

USA

 20:00, Deštivý den v New Yorku, USA
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na 
víkend. Špatné počasí jim připraví sérii 
nečekaných dobrodružství v novém filmu 
W. Allena.

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

kruhu radotínských výtvar-
níků

Výstava potrvá od neděle 17. 11. do pátku 
22. 11., otevřeno od 10 do 18 hodin.
 
KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Fany a pes, SRN, BEL a ČR
Příběh Fany líčí průběh pokojné revoluce na 
podzim roku 1989 z pohledu dítěte.

17:30, Staříci, ČR
Vlasta a Tonda chtějí vypátrat a zabít komu-
nistického prokurátora, který je v 50. letech 
odsoudil k trestu.

20:00, Amnestie, ČR
 

19. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Falešně, DK

Frederikke Aspöck vede svou bravurně 
zrežírovanou severskou komedii v rytmu 
temného cynismu a skepse.
 
20:00, Agape, CHOR
Kněz Miran učí náboženství. Když se ale 
Miran začne více věnovat novému žákovi, 
Goran jej obviní ze sexuálního zneužívání.

20. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Sólo, RAK, FR, ARG 

a ČR
Sólo je lyrický dokument o samotě a návratu 
do života. Martín Períno je mladý argentinský 
klavírní virtuóz a skladatel, který poslední 
čtyři roky svého života strávil v ústavu El 
borda v Buenos Aires.

20:00, Ženská na vrcholu, ČR

  

21. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN – KLUB 
MILANA PEROUTKY

  19:00, Ochutnávka vín 
vinařství Gotberg z jižní 
Moravy (více na str. 6)

Vstupné 380 Kč. Vstupenky je nutné zakou-
pit předem pouze na pokladně KS U Koruny 
do 13. 11.

KINO RADOTÍN
17:30, Vlastníci, ČR
Jiří Havelka se při volbě tématu nové kome-
die inspiroval vlastními zážitky ze schůzí 
vlastníků bytových jednotek.

20:00, Depeche Mode: Spirits in the Forest, 
VB, (více na str. 7)

 22. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Ledové 

království II, USA
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? 
Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že 
zničí její ledové království.

20:00, První zrádce, IT
Tommaso Buscetta poruší přísahu, popíše 
praktiky největší mafiánské organizace 
Cosa Nostra a pomůže soudci Falconemu 
dostat stovky jejích příslušníků za mříže.

 CLUB KINO ČERNOŠICE
20:00, Koncert britské kapely Catfish
Skupina Catfish byla vyhlášena nejlepší 
anglickou bluesovou kapelou roku 2018 
v British Blues Award (BBA) a stejnou 
anketu opanovala i v letech 2015 a 2016. 
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 
250 Kč. 

23. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Hurá na 

pohádky, ČR

 17:00, Le Mans '66, USA

20:00, Bitva u Midway, USA

26. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Tintoretto – rebel 

z Benátek, IT, (více na str. 7)

 20:00, Slitování, FR
Daoud a Louis jsou konfrontováni s vraždou 
staré ženy. Vyslýchány budou dvě mladé 
ženy – zcela bez prostředků, alkoholičky, 
milenky.

27. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, První zrádce, IT

 20:00, KINO NASLEPO
Nechte se překvapit výběrem filmu. Vstupné 
zaplatíte až podle toho, jak se vám bude 
film líbit, a je jen na vás, jakou částkou ho 
oceníte.

28. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN – KLUB 
MILANA PEROUTKY

  19:00, Mirek Kemel – Kon-
cert známého karikaturisty 
a písničkáře (více na str. 6)

Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 190 Kč

KINO RADOTÍN
17:30, Vlastníci, ČR

 20:00, Doktor Spánek od Stephena Kinga, 
USA
Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley 
Kubrick) popisující hrůzné události, ke kte-
rým došlo před 40 lety v hotelu Overlook.

29. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Ledové 

království II, 3D, USA

 20:00, Falešně, DK

30. SO  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Pohádka pro děti 

O žábě, která falešně zpí-
vala, DS Gaudium

Vstupné 60 Kč

ZÁMEK DOBŘICHOVICE
 10:00, Adventní trhy (do 18 hodin)

KINO RADOTÍN
 15:30, PRO DĚTI, Fany a pes, SRN, BEL a ČR

17:30, Šťastné a veselé, CHOR + Teleport 
Zovko
Ve vánočním čase, když si všichni vzájemně 
přejí „šťastné a veselé“, se propletou osudy 
několika velmi rozdílných lidí.

20:00, Depeche Mode: Spirits in the 
Forest, VB, (více na str. 7)

Kalendář

Kulturní program na listopad pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

www.kinoradotin.cz
www.knihovna-radotin.cz

AKCE – KINO RADOTÍN

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

Fotograf Tomki Němec získal dvě ocenění v mezinárodní soutěži World Press Photo. V roce 2016 vydal vlastním nákladem 
k nedožitým osmdesátým narozeninám Václava Havla fotografickou publikaci Václav Havel – Tomki Němec. O focení čes-
kého prezidenta bude povídat v úterý 12. listopadu od 18.30 v nových prostorách Ski a Bike Centrum Radotín.  
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Listopadovou novinkou v kinech je americký film Le Mans ´66. Jedná se o životo-
pisné drama z prostředí automobilových závodů. Kino Radotín snímek promítne 
14. a 23. listopadu.

Fo
to

: C
in

em
A

rt

Celkem třikrát (7., 9. a 20. 11.) uvede 
v listopadu Kino Radotín premiérovou 
českou komedii Ženská na vrcholu. 
Odehrává se na horách během 
adventu. Hrají Anna Polívková, Bolek 
Polívka, Martin Dejdar, Jana Krau-
sová, Marek Němec a další.
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Dlouhodobější
akce
Strom splněných přání
V restauraci Zámecký had v Dobřichovicích 

budou od 10. listopadu připraveny obálky  

s přáním dětí z pěstounských rodin a dětí  

z Dětského domova Lety. Dárek je třeba kou-

pit a dovézt nejpozději do 15. prosince. 



|6| Koruna

Miroslav Kemel: Vtipy a hudba jsou pro mne dva různé světy

Vystupoval už jste v Radotí-
ně? Znáte to tady i jinak?
Kdysi jsme už v  Radotíně 

hráli, bylo to v  kině, jestli se neple
tu. Byl to pěkný koncert. Jinak jsem 
v Radotíně docela často. Jezdím sem 
k zubaři a s autem do servisu. A mít 
dobrého zubaře a  automechanika je 
dnes terno.

Zahrajete na radotínském koncer-
tu s  celou svou kapelou? Nebude 
chybět ani Vladimír Javorský?

V  Radotíně tentokrát zahrajeme 
v triu s Vlastou Konopiským (kytara) 
a  Tomášem Görtlerem (akordeon). 
S tímhle triem jsme kdysi spolu začí
nali a je to základ mé kapely. Má tu vý
hodu, že se vejdeme do jednoho auta.

Jste více známý jako humorista. 
Jak dělíte čas mezi kreslení vtipů 
a muziku?
Karikatura mě živí a  muzika uzdra
vuje. Muzika je můj koníček, který mi 
pomáhá přežít téměř každodenní stres 

ze současné politické situace, které se 
věnuji jako karikaturista.

Kolik vtipů už jste nakreslil?
Přesnou evidenci nemám, ale jedno
duchou úvahou, že kreslím denně do 
novin od roku 1991, se lze k  jistému 
číslu dopočítat.

Vychází mi asi deset tisíc kreseb. 
Vaše písně ale vyznívají mnohem 
vážněji než vtipné obrázky. Jsou 
to pro vás dva odlišné světy, které 
žijete?
Ano, zásadně od sebe oba světy od
děluji. Karikatura je spíše novinářská 
práce, i když má v sobě jistou výtvar
nou složku, ale muzika je čistě emo
cionální záležitost. Při jedné činnosti 
odpočívám od druhé a vyhovuje mi to.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste 
v  80. letech hrál své písně v  žiž-
kovských hospodách?
Na tu dobu vzpomínám moc rád, byl 
jsem mladý. První honoráře v  tekuté 
podobě, když jsme hráli dobře, a  vy
hazov z hospody, když se to nelíbilo.

Kde hledáte témata pro své tex-
ty? Nemáte někdy chuť zhudebnit 

Známý autor kreslených vtipů Miroslav Kemel je nejen humoristou, ale také hudebníkem. Jak sám uvádí, jeho muzika balan-
cuje na pomezí více žánrů – od balad přes šanson a blues až po chytlavé hospodské písničky. V Koruně zahraje 28. listopadu, 
koncert se koná na Klubové scéně Milana Peroutky.

Ve čtvrtek 14. listopadu od 19 ho
din si mohou pamětníci na kon
certě v  radotínském kulturním 

středisku připomenout hity bigbeato
vé skupiny Vítkovo kvarteto. Kapela 
vznikla v roce 1982 pod názvem Vítko

vo částečně odvážné rockové kvarteto. 
V počátcích zkoušela v hospodě U Ho
lečků v Chuchli a koncertovala převáž
ně v  tehdy populárním pražském kul
turáku Na Chmelnici. V  té době také 
vznikla většina skladeb, které hrají 

ZÁJEZD DO ADVENTNÍHO REGENSBURGU

MČ Praha 16 Radotín nabízí několik volných míst na zájezd do adventního 
Regensburgu (česky Řezno). Koná se 11. prosince, cena zájezdu je 
940 korun, radotínští senioři platí jen 200 korun. Zájezd je možné 
objednávat u Pavla Nového, telefon 224 313 161 nebo 731 170 029.

Regensburský vánoční trh má více než 200letou tradici a jeho kouzelná 
atmosféra je doplněna jedinečnými památkami, které jsou zapsány na 
seznam světového dědictví UNESCO. K nejznámějším patří proslulý 
gotický Kamenný most z 12. století či katedrála sv. Petra. Účastníci 
zájezdu se mohou těšit rovněž na zámek rodu Thurn-Taxisů. 

(red)

něco ze zdejší politické scény, jak 
to děláte ve vtipech?
Nechci muziku propojovat se svojí 
prací karikaturisty, takže se na písnič
ku s  tématem aktuálního politického 
dění nechystám. I když zpívám napří
klad v písničce Indián o svobodě, což 
je navýsost aktuální téma.

Vaše zatím poslední třetí album 
jste vydal loni. Chystáte další?

Plánujeme další CD. Materiál 
k němu ještě není hotový, ale už vím, 
že mi ho bude produkovat a zároveň 
nahrávat Petr Ostrouchov se svo
jí kapelou, který právě v  současné 
době vydal CD Vladimíru Mišíkovi. 
Tuto nabídku jsem nemohl odmít
nout, je to pro mě čest. V brzké době 
chceme vydat singl jako upoutávku 
na příští CD. 

(buč)

KULTURNÍ STŘEDISKO U KORUNY PRAHA 16 – RADOTÍN
MČ pAh  rDoÍNRdČNĚ zEAErIsÁŽ aVÝStVu

IvNLbEcT• lBoš ČuA• hLeAAnLíkVá • mNiALaáčoá-TrNkátVá • hNaHlVsVá 
IvNOn • jNaHoákVá • dNaHrKoá • mRlNAhDoá • mRkét kLářoá-ŠtKoá
Zdňk kTěrVá • zEněkKoTříž • jNRaOcVíl• eARečoá • aEn kIštFoá

MiOsAvKuOvý • aEt lédOvá • lDmLaLiá • věr mčkVá • mRtNIcAlík
DaMa pTeDlVá • fAnIše pZák• dGmRAdVá • lOn rDvLoá-ŠťaTná

TeEz srBkVá • iAn sMoYiVá • pVe ŠuR

KS U Koruny • Praha 16 – Radotín • nám. Osvoboditelů 44/15 • telefon 234 128 470 • www.ukorunyradotin.cz • fcbk Kulturní středisko U Koruny
Změny vyhrazeny.

KrHAdTÍNsÝChVÝTvRnÍKŮ
Vernisáž se koná v sobotu 16. listopadu v 17.00 hodin

Výstava trvá od neděle 17. 11. do pátku 22. 11.
otevřeno vždy od 10.00 do 18.00 hodin

Pražskej démon se zjeví v KoruněGotberg představí svá vína

Ve čtvrtek 21. listopadu bude 
Kulturní středisko U  Koruny 
vyhrazeno dobrým vínům. 

Produkty z vinařství Gotberg ročníků 
2016 až 2018 představí someliér Filip 
Jasinský. Ochutnávka začne v  19 ho
din. 

Vinařství Gotberg se nachází neda
leko Hustopečí v  obci Popice na jižní 
Moravě. Vzniklo v  roce 2003 a  první 
vína uvedlo na trh v roce 2010. Od své
ho založení se vinařství věnuje výrobě 
kvalitních přívlastkových vín a  zamě
řuje se na tradiční i nové odrůdy, které 

do zdejší lokality patří a kterým se zde 
dobře daří.

„Dnes hospodaříme na 56 hektarech 
vlastních vinic. Vinná réva roste na jí
lovitosprašových půdách bohatých na 
obsah vápníku a zraje na oblých terasách 
porostlých lékořicí, šípkovými keři, pla
nými višněmi a  broskvomandloněmi. 
Obhospodařujeme pět viničních tratí 
Panenský kopec, Svidrunk, Sonberk, 
Starou horu a Unédy,“ říká Filip Jasinský.

Vína z vinařství Gotberg získala ocenění 
a medaile na mnoha vinařských soutě
žích doma i v zahraničí. Při zpracování 
hroznů respektuje evropské standardy 
a používá nejmodernější technologie, ať 
už při výrobě vína v nerezových tancích, 
nebo v tradičních dubových sudech.

Vstupné na ochutnávku činí 380 ko
run. Kromě vín zahrnuje lehké občer
stvení a slevu na nákup dalších lahví. 
„Vinaři jsou vytíženi jak prací na vino
hradech, tak výstavami, ochutnávka
mi a rezervují si čas i produkty dlouho 
dopředu. Proto je nutné zakoupit vstu
penky na radotínskou ochutnávku na 
pokladně Koruny do 13. listopadu,“ 
vysvětluje Dana Radová, vedoucí Kul
turního střediska U Koruny. 

(kor)

dodnes. Největším hitem kapely je pí
seň Pražskej démon. Vítkovo kvarteto 
si postupem času vybudovalo pověst 
jedné z  nejoblíbenějších koncertních 
kapel nejen v Praze.

Koncertní vystoupení byla přede
vším v  prvopočátcích kapely slou
čením tvrdého rocku, vtipných textů 
a komických scének. „Vítkovci“ hrá
li v  různých podivných kostýmech 
a během vystoupení se ještě několi
krát převlékali. Používali také roz
ličné rekvizity, jako třeba štafle, vr
tačku či různé hračky. Vytvořili tak 
osobitý styl „crazy rock“. Skupina 
vystupovala s  třemi pořady s  názvy 
„Vepřová 8,60,“, „Bigbítový dunění 
není žádný umění“ a  „Hrajem totál 
hejvy motál“. 

Věra Peroutková

Moderní vinařská architektura 
sídla firmy Gotberg
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Kapela Vítkovo kvarteto v 80. letech minulého století. V půlce listopadu 
zahraje v Radotíně.
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Miroslav Kemel se během koncertů doprovází na akordeon, kytaru a ukulele.
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Koncerty a dokumenty 
v Kině Radotín: od 
Depeche Mode po Slayer

Výherci z minulého čísla:
Karel Tillinger, Radotín
Jana Krmenčíková, Radotín
František Čech, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. 11. obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Kromě filmových premiér (kompletní program na 
str. 5) připravilo radotínské kino na listopad něko-
lik zajímavých koncertních snímků a dokumentů. 
Na své si přijdou fanoušci kapel Depeche Mode 
nebo Slayer, dokumentární snímky představí Nicka 
Cavea i zástupce italské renesance Tintoretta. 

Koncert Slayer: The Repentless 
Killogy, středa 6. listopadu 
od 20:00

Slayer! Téměř čtyři dekády na 
scéně, nezpochybnitelný sta
tus králů thrash metalu, kul

tovní kapela s nekonečným zástupem 
věrných příznivců. Aktuální čtveřice 
hudebníků – Tom Araya, Kerry King, 
Gary Holt a  Paul Bostaph – má své 
místo v historii metalu jisté. Na závěr 
své velkolepé kariéry chystají Slayer 
ještě poslední ofenzivu na velké plát
no s koncertním snímkem Slayer: The 
Repentless Killogy. Záznam nekom
promisního koncertu, nasnímaného 
v Los Angeles 5. srpna 2017, předsko
čí krátký hororový příběh. Celý film 
zažijí diváci v  kinech po celém světě 
pouze 6. listopadu 2019.

Dokument Tintoretto – rebel z Be-
nátek, středa 13. a úterý 26. listo-
padu od 17:30

Dokumentární umělecký film Tin
toretto – rebel z  Benátek připomíná 
nedávných 500 let od narození ge
niálního benátského rodáka a  jedno
ho z největších jmen italské renesance. 
Hlas Heleny Bonham Carter (Králova 
řeč, série Harry Potter aj.) přibližuje 
malířův nespoutaný život a  jeho im
pozantní dílo i  soupeření s  dalšími 
slavnými umělci své doby. Snímek 
také odhaluje, jak se v  Tintorettově 
tvorbě obtiskla morová rána, která 
slavné město zasáhla uprostřed uměl
cova nejsilnějšího období.

Dokumentární drama Nick Cave: 
20 000 dní na Zemi, středa 13. lis-
topadu od 20:00 
Snímek Nick Cave: 20 000 dní na 
Zemi je důmyslnou a  lyrickou ódou 
opěvující lidskou tvořivost v  hlavní 
roli s  hudebníkem a  kulturní ikonou 
Nickem Cavem. Záznam dvaceti čtyř 
hodin v životě rockové hvězdy přináší 

důvěrné zachycení procesu umělecké 
tvorby na pozadí kombinace reality 
a fikce.

Koncert Depeche Mode: Spirits in 
the Forest, čtvrtek 21. a sobota 
30. listopadu od 20:00
Kultovní Depeche Mode v  letech 
2017/18 odehráli na 115 koncertů své 
Global Spirit Tour pro více než 3 mili
ony fanoušků po celém světě. Povolali 
režiséra Antona Corbijna, autora klipů 
světoznámých hitů jako Personal Jesus 
nebo Enjoy the Silence, aby zachytil 
nezkrotnou energii jejich vystoupení 
a spolu s ní i příběhy šesti nejvěrnějších 
fanoušků. Výsledný vizuálně působi
vý koncertní film zachycuje unikátní, 
vzrušující show v berlínské Waldbühne 
v  roce 2018 společně s  hlubším a  in
timním pohledem na to, jak se tvorba 
Depeche Mode promítá do života jejich 
příznivců. 

(kin)

Sametová revoluce v knihovně

Kdo by si chtěl připomenout 
slavné a osvobozující dny listo
padu 1989, najde v  radotínské 

knihovně velké množství pramenů. 
Sáhnout je možné po publikacích od 
přímých účastníků revolučních dní 
i po knížkách autorů beletrie.

Z dokumentů, které vyšly hned v roce 
1990 a byly sepsány přímými účastní
ky, stojí za přečtení Polojasno. Pozdější 
novinář a  diplomat Václav Bartuška 
patřil ke studentským vůdcům revolu
ce v roce 1989 a byl členem parlament
ní komise pro dohled na vyšetřování 
událostí 17. listopadu. Textař a  pre
zidentský kandidát Michal Horáček 
napsal knihu Jak pukaly ledy. Při jed
náních vedených za zavřenými dveřmi 
zaznamenával i to, co studie historiků 
nezachytily. 

Další záznamy z  jednání Občanské
ho fóra s  představiteli státní moci 
v  listopadu a  prosinci 1989 přináší 
dílo Vladimíra Hanzela Zrychlený 
tep doby. Studentští vůdci, kteří se 
tehdy stali symboly společenských 
změn, sepsali své zkušenosti v  do
kumentu Studenti psali revoluci. Za 
zmínku stojí i Horký leden 1989 au
torů Jana Vladislava a  Viléma Pre
čana – svědectví o  lednových udá
lostech onoho roku. Kdo by chtěl 
zavzpomínat nad autentickými foto
grafiemi, tomu knihovna nabízí pub
likace Listopad 89, Toto shromáždění 
nebylo povoleno… a brožuru s jedno
značným názvem 1989. 

Jak se žilo v reálném socialismu
K  událostem starým 30 let se vra
cí i  později vydaná díla. František 
Emmert je autorem výpravné publi
kace z řady Muzeum v knize s názvem 
Sametová revoluce 1989 – Kronika 
pádu komunismu, která obsahuje fak
simile historických dokumentů. Před
ní český historik Jiří Suk mapuje udá
losti od listopadu 1989 do června 1990 
v publikaci Labyrintem revoluce, ame
rický novinář Michael Meyer, který se 
osobně setkal s  mnoha protagonisty 
roku 1989, se k událostem vrátil s od
stupem dvaceti let v  knize Rok, který 
změnil svět. Formou kroniky, týden 
po týdnu, den po dni, se k událostem 

přehledně vrací Dušan Radovanovič 
ve svazku Znovu 89. Stejnojmenný 
projekt připravil v  roce 2014 Český 
rozhlas jako živou reportáž z  přelo
mového roku. 

Zájemci naleznou v  knihovně také 
připomínky na život v  reálném so
cialismu (Retro, autor Michal Petrov), 
bohatě fotografiemi vybavená je vzpo
mínková kniha Mé dětství v socialismu 
Jána Simkaniče, která vyšla u  příleži
tosti 25. výročí změny režimu. Obavy 
vzbuzuje kniha autorů Adama Drdy 
a  Petra Dudka Kdo ve stínu čeká na 
moc. Čeští komunisté po listopadu 1989 
a  jako čítanka pro starší středoškolá
ky je označena kniha Abychom neza-
pomněli. Přináší 30 pozoruhodných 
příběhů lidí postižených totalitou a je 
doprovázená fotografiemi, faksimile 
dokumentů, mapkami a infoboxy.

Revoluce pro děti i dospělé
Rok 1989 zanechal stopy i  v  beletrii. 
Hlavní hrdina románu Mandaríni od 
Stanislava Komárka zažívá převratný 
rok 1989 a porevoluční éru až do roku 
2001 a  na pozadí proměnlivých dob 
je splétán napínavý a  místy fantaskní 
děj. Hrdinou románu Hlas svého pána 
Jana Gabriela je ovčácký pes, který 
všechno dění sleduje svým pohledem. 
Rok čtyřiadvacet Patrika Ouředníka je 
vzpomínkou na život v reálném soci
alismu v letech 1965 až 1989, v němž 
autor propojuje důležité s  nedůleži
tým a osobní se společenským. Pohled 
západníma očima na postkomunis
tickou éru přináší Jan Drábek ve své 
knize Po uši v  postkomunismu. Jan 
Drábek, spolužák Václava Havla, žil 
v  emigraci v  Kanadě, odkud se vrátil 
po sametové revoluci na devět let, kdy 
pracoval v  diplomatických službách. 
V knize popisuje prostředí v české po
litice devadesátých let.

Dětem nabízí Knihovna Radotín lis
topadové události zpracované formou 
komiksu. Ze série Češi je to Pavlem 
Kosatíkem a  Vojtěchem Šedou gra
ficky zpracovaný rok 1989. Jmenuje 
se Jak se stal Havel prezidentem a pře
hledně mapuje klíčové historické udá
losti. 

Irena Farníková

Z koncertního filmu kapely Depeche Mode

Fo
to

: A
er

ofi
lm

s

Výběr z knih o listopadových dnech roku 1989
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Cenu pro vítěze sudoku, 
kávu a dezert, věnuje 
nový radotínský 
restaurant MUSA.



|8| Inzerce

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Stěhování a doprava. 

Tel.: 773 484 056

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

tel. 608 926 974
www.hodinovy-manzel-michal.cz

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

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 

- vyřizování objednávek zákazníků
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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 
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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 6 560 
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.
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Věra Peroutková 
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
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 Cena v Kč
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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 6 560 
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 

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

STAVEBNÍ POVOLENÍ
OBSTARÁME

pro rodinný dům, garáž, přístavbu, 
půdní vestavbu, rekonstruci objektu

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
723 641 448

RESTAUROVÁNÍ
MOTOCYKLŮ

602 353 756

javex.moto@tiscali.cz
koupím ČZ 150C aj. i díly, 30 let praxe

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

 PŘIJMEME 
pro chráněná pracovní místa 

INVALIDU 
  rodinná firma v Řeporyjích 
  pohodové prostředí 

Tel.: 606 620 936 
        www.apap.cz

PŘIJME 

kuchaře / kuchařku
pomocného kuchaře / kuchařku

servírku / číšníka

Pracovní úvazek je možný na HPP
nebo i jako brigáda

Informace na tel.: 737 711 968

K Lochkovu 29/7, Praha 5 - Slivenec

HHtinee U Bůčkk Dětský domov
Charlotty Masarykové

hledá

kuchařku/kuchaře
na zástup za dovolené

pomocnici / pomocníka
do kuchyně na 4 hodiny dopoledne

s nástupem od ledna 2020

Zájemci se mohou hlásit u hospodářky

na tel.: 770 175 053 nebo

email: hospodar@ddzbraslav.cz. 

PŘIJMEME PRACOVNICI
do provozu čistírny oděvů v Černošicích

Informace na tel. č. 602 538 687

Černošická čistírna, s.r.o.

Přijmu zdravotní sestru 

na zubní oddělení 
polikliniky v Radotíně 

Nástup 1. 1. 2020, 

na zkrácený úvazek.

MUDr. Daniela Rejchrtová 
Tel. 257911289, 608637680, 603180868

Prodáváme starší rodinný dům
se zahradou v Radotíně - Minerální 685/6

pozemek o velikosti 782m2, zastav. plocha 120 m2

Cena 7 mil. Kč – RK prosím nevolejte

Kontakt: 602 825 906

MČ Praha-Lipence
vyhlašuje výběrové řízení

na tajemnici/ka ÚMČ Praha-Lipence.
Přihlášky zasílejte do 20. listopadu 12:00

na ÚMČ Praha-Lipence. 
Podrobnosti na:

www.praha-lipence.cz
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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

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

B
yt

ov
é 

já
dr

o 
za

 5
 d

nů

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

V. Balého 23, 153 00 PrahaRadotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

email: noviny@praha16.eu, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),

Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Dana Radová,

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

(Studio Antoníček).
Vychází 30. 10. 2019. 

Náklad 6 560 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, 

v ostatních částech správního obvodu 
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných 

odběrných místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 28. 11. 2019.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. 11. 2019.
Za obsahovou a věcnou správnost od
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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

 

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 

 



|10| Sport

Lakrosisté byli sedmí na mistrovství světa a sní o olympiádě
Sedmé místo obsadili čeští reprezentanti na mistrovství světa v halovém boxlakrosu ve Vancouveru, které se konalo na pře-
lomu září a října. Vyhrála domácí Kanada před týmem Irokézů. „Chtěli jsme být do šestého místa, ale i s naším konečným 
umístěním jsme spokojení,“ říká asistent trenéra národního mužstva Miroslav Knotek. Mistrovství světa už zažil jako hráč 
i kouč, zároveň trénuje českého boxlakrosového mistra z Radotína, který dodal do reprezentace 14 z 23 hráčů. A doufá, že 
se s tímto sportem podívá i na olympiádu.

Je reálné, aby se lakros po 
dlouhých letech vrátil mezi 
olympijské sporty?

Světová lakrosová federace hledá 
způsob, jak dostat náš sport na olym
pijské hry 2028, kdy se vrátí do Los 
Angeles. Naposledy se na programu 
Her objevil v roce 1908, v roce 1984 
byl právě v  Los Angeles jako ukáz
kový sport. Ve hře je ekonomická 
venkovní varianta vycházející z obou 
lakrosů – fieldlakrosu a  boxlakrosu. 
Podobně se olympijským hrám muse
lo přizpůsobit ragby, aby se snížil po
čet sportovců a zkrátila délka turnaje. 
Rozhodnuto zatím ale není, dostat se 
mezi olympijské sporty je pro každé 
odvětví hodně důležité.

Jakou šanci by případně Česká 
republika měla, aby se na turnaj 
dostala? 
Samozřejmě bychom nechtěli na tako
vém klání chybět. O místa za Evropu by
chom patrně bojovali s Velkou Británií, 
Izraelem, Irskem nebo Německem. Ob
jevit se ale určitě může ještě někdo jiný.

Lakros je zvláštní tím, že mezi ná-
rodní týmy na světové šampionáty 
pouští i  původní zakladatele této 
hry, kterými jsou kmeny Irokézů. 
Na olympiádu by ale asi Irokézové 
samostatně nemohli, ne?
Možná by je chtěli do svého týmu 
Američané, ale myslím si, že by to 
řada Irokézů odmítla. Přece jen jsou 

to rivalové a  úplně zapomenuto není 
ani chování přistěhovalců k  původ
ním indiánům. Takže patrně by zůstali 
na olympiádě mimo hru. Je to škoda, 
protože pro Irokézy je lakros sportem 
číslo jedna a malým náboženstvím.

Liší se nějak Irokézové na první 
pohled od ostatních účastníků mis-
trovství světa? Jak se třeba chovají 
na šampionátech mimo hřiště?
Moc se neusmívají a  drží při sobě. Je
jich teritoria mají svou policii, své hasi
če, platí tam trochu jiné zákony než ve 
zbytku USA. Vydávají své cestovní pasy, 
a  přestože zároveň dostávají cestovní 
dokumenty Spojených států, bývá s nimi 
na hranicích trochu problém, protože se 
občas vykazují těmi svými. A když my 
přijedeme k  nim, dostaneme do pasu 
razítko, že jsme opustili Spojené státy 
a vstoupili na jejich území.

A sportovně?
Na jejich hru je radost se dívat. Ačkoliv 
někteří na první pohled nevypadají na 
sportovce, tak jsou velice dobře pohy
bliví, rychlí a  neuvěřitelně technicky 
vybavení. Lakros hrají od malička a je 
to pro ně posvátný sport a životní styl. 
Jsou v něm skvělí, na dosavadních svě
tových halových šampionátech vždy 
skončili druzí za Kanadou a před USA. 
Lakros byl mimo indiánské kmeny 
v  minulosti v  Severní Americe spor
tem pro elity. V  posledních letech se 
ale stal masovým díky rozšířením na 

školy a univerzity. A to přináší i šance 
pro Irokézy. Díky lakrosu se dostávají 
k vyššímu vzdělání, a to posiluje jejich 
společenské postavení.

Letošní šampionát žádná velká 
překvapení nepřinesl. Dominance 
Kanady, Irokézů a USA pokračuje. 
Dá se jim vůbec vzdorovat?
Český tým sehrál zatím nejvyrovna
nější zápas na pražském mistrovství 
světa v roce 2011 proti Američanům. 
V  poločase jsme prohrávali pouze 
o  jednu branku. Severní Amerika má 
velký náskok, ale i ostatní národní cel
ky si mohou do svého středu přibrat 
maximálně čtyři tamní hráče, když 
u nich doloží kořeny své země.

Česko má také takové posily, že?
Za nás takto nastupují tři kluci z USA 
a Kanady, jejichž babičky nebo dědové 
od nás pocházeli. Letos vychytal titul 
za Kanadu Mike Poulin, který v minu
losti dva šampionáty odehrál za Česko. 
Má u  nás své předky. Izrael ci, Nizo
zemci, Finové i  Slováci nebo Skotové 

nastoupili letos na mistrovství také 
doplnění o řadu hráčů z Ameriky.

Jak jste se vyrovnali s  porážkou 
s Finskem, která určila další boje 
ve skupině o páté až osmé místo? 
Před zápasem jste říkali, že je to 
pro vás klíčový duel.
Čtvrtfinále proti Spojeným státům jsme 
hráli večer, do postele jsme se dostali nad 
ránem. A  už v  jednu odpoledne jsme 
nastupovali proti Finsku. Bylo to časo
vě hodně náročné. Během deseti dnů 
jsme odehráli osm zápasů. Tým jsme 
měli složený ze starších i mladších hrá
čů, někteří zkušenější hráči s námi nejeli. 
Všichni si nemůžou vzít tři týdny v práci 
dovolenou a odjet do Kanady na turnaj. 
Každý hráč navíc přispíval na svou účast. 
Nejsme profesionální sportovci, ale svůj 
cíl jsme splnili, dostat se mezi osm nej
lepších na mistrovství světa je pro země 
mimo Severní Ameriku velmi prestižní 
záležitostí. A  to se nám na všech dosa
vadních pěti šampio nátech podařilo. 

Petr Buček,  

článek uveřejnil server Aktuálně.cz

INFO

Hráči a trenéři LCC na MS ve Vancouveru
Jakub Mareš, Martin Šrůta, Antonín Gottwald, Jiří Košťál, Pavel Srch, 
Martin Hodaň, Josef Slavík, Jiří Loskot, Jakub Lukáš, Jakub Výmola, 
Tomáš Knotek, Tomáš Procházka, Petr Poupě a Miroslav Polách
Trenéři Miroslav Knotek a Patrik Procházka

Radotínský místostarosta Miroslav Knotek (vlevo) spolu s Patrikem 
Procházkou (vpravo) působí u národního týmu jako asistenti hlavního 
kouče. Zároveň trénují LC Custodes.
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Fotbal Radotín
•  2. 11. ve 14:00 SC Olympia 

Radotín A – TJ Sokol Královice
•  3. 11. ve 14:00 SC Olympia 

Radotín B – TJ Avia Čakovice
•  16. 11. ve 13:30 SC Olympia 

Radotín A – Slavoj Vyšehrad B
•  20. 11. ve 13:30 SC Olympia 

Radotín B – Mezinárodní svaz 
mládeže

Basketbal Radotín (hala 
Černošice)
•  30. 11. v 19:15 Wolves Radotín – 

Sluneta Ústí nad Labem

Dostihové závodiště Velká 
Chuchle
•  2. 11. Klusácké dostihy
•  9. 11. Pražský zimní favorit
•  17. 11. Klusácké dostihy

KAM ZA SPORTEM V RADOTÍNĚ A OKOLÍMládež přivezla z Frankfurtu medaile

Už popáté vyrazily mládežnické la
krosové týmy Radotína na mezi
národní turnaj do Frankfurtu nad 

Ačkoliv radotínské lakrosistky v kategorii U14 neprohrály v normální hrací době ani jeden zápas, skončily třetí. V pro-
dloužení prohrály s Berlínem, dvakrát porazily Frankfurt a jednou Smíchov.
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Chuchelský tým aerobiku 
získal dva světové tituly

V říjnu se v nizozemském 
Leidenu konalo mistrovství 
světa ve sportovním aerobiku 

a fitness týmech. Z chuchelského klubu 
Aerobic Team Praha se vydalo bojovat 
o medaile celkem 30 závodnic v sedmi 

soutěžních sestavách. Děvčata se v ob
rovské konkurenci světových týmů a zá
vodníků neztratila. Do Chuchle dívky 
přivezly dva tituly mistryň světa, dvakrát 
skončily druhé a jednou bronzové. 

(red)

INFO

Nejlepší umístění Aerobic Teamu Praha na MS v Leidenu
1. místo ................... Eva Matějovičová a Natálka Smíšková – junior duo
1. místo ................... Survivors – junior fitness aerobik
2. místo  .................. Terezka Miková – junior ženy
2. místo ................... Bad Girls – kadetky fitness aerobik
3. místo ................... Zorro – junior aerobik performance
5. místo ................... Harley Girls – junior fitness aerobik
6. místo ................... Elvis – senior aerobik performance

Sedm členek sestavy Survivors se zlatými medailemi z mistrovství světa
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Krátce ze sportu na prezentaci závodu na louku nad 
Kytínem mezi 9. a 10. hodinou do-
polední, prezentace pro nesoutěžní 
tratě bude otevřená až do 11:30 
hodin. Připravena bude jednodu-
chá trať pro začátečníky a rodinné 
týmy s dětmi o délce do dvou kilo-
metrů i další dvě tratě o něco delší 
a náročnější. Náročnost tratí se dá 
přirovnat k cvičné lyžařské louce, 
modré a červené sjezdovce. S ná-
ročnější navigací počítejte až na tré-
ninkových nebo závodních tratích. 
Start a cíl závodů je umístěn 1,8 km 
od místa prezentace a startuje se 
od 10:30 do 12 hodin intervalovým 
způsobem. 

Vzniká triatlonový oddíl

V Radotíně vzniká triatlonový od-
díl pro děti pod vedením trenérů 

týmu Kerberos. Zázemí pro své fungo-
vání našel v novém plaveckém bazénu 
a na přilehlých sportovištích. Oddíl je 
určen dětem ve věku od 10 do 14 let.

Orientační běh nad Kytínem

V neděli 3. listopadu vyrazí 
orien tační běžci na brdský 

hřeben v blízkosti Kytína. Čekají na 
ně trati různé délky a obtížnosti. Zá-
jemci o start na soutěžních a trénin-
kových tratích by se měli dostavit 

Turistický pochod začne v Radotíně

V neděli 17. listopadu se koná 
Pražský minimax – 16. ročník 

turistického pochodu podle mapy. 
Povede z pražského minima u Vl-
tavy do vyšších partií metropole 
na západní straně hlavního města. 
Delší, dvacet kilometrů dlouhá trasa 
startuje v Radotíně u nádraží ve 
Vrážské ulici mezi 8:30 a 9:15 ho-
din. Start kratší tratě, zhruba de-
setikilometrové, se odehraje na 
Řeporyjském náměstí v rozmezí od 
10:15 do 11 hodin. Trasy povedou 
přes území Radotína, Lochkova, 
Slivence, Řeporyjí, Stodůlek do Řep. 
Startovné je 30 korun za osobu 
a každý účastník obdrží mapu s tra-
sou pochodu a slovním popisem 
trasy. Cestu zpestří 20 kontrolních 
otázek (na kratší trase 10), odpo-
vědi se nabízí při pozorném sledo-
vání okolí. Místa, ke kterým se vzta-
hují otázky, jsou na mapě vyznačena 
výrazným bodem a číslem. Na kaž-
dého v cíli čeká účastnické razítko, 
drobný suvenýr, teplý čaj a turis-
tická sušenka. 

Nadhazovač Aleš Jetmar dělí čas mezi Radotín a Ameriku
S novým názvem Tunnellers vstoupili letos na jaře do sezony radotínští softbalisté. Cílem byl návrat do nejvyšší soutěže. To 
se jim podařilo, významnou měrou se o to zasloužil nadhazovač týmu Aleš Jetmar. Bývalý reprezentant má za sebou několik 
titulů v Česku (vyhrál i s Radotínem v roce 2006), získal prvenství na mistrovství Evropy a už více jak deset let sbírá zkuše-
nosti se softbalem v USA či na Novém Zélandu.

Je vám 45 let a díky vašemu 
nadhozu prošli Tuneláři roz-
hodujícími zápasy play-off 

proti Plzni bez většího zaškobrt-
nutí. Do jakého věku chcete hrát?
Posledních deset let trávím vždy část 
sezony ve Spojených státech a  potkal 
jsem tam hodně hráčů, kteří hrají 
softbal po padesátce i okolo šedesátky. 
A pořád jsou dobří. Náš sport vyžadu
je rychlé ruce a dobré oko, rychlý běh 

není to nejdůležitější. Samozřejmě se 
musím udržovat, nechci z toho vypad
nout, a proto trénuju i nadále dvakrát 
týdně, pokud to jde. Teď se těším na 
posezonní pauzu a od ledna chci začít 
opět trénovat.

Kde všude jste v Americe hrál? 
Šest sezon jsem působil v  Chicagu, 
pak nějakou dobu v  St. Louis, které 
jsem v  posledních sezonách prostří

dal s Davenportem. Hrají se tam pře
vážně víkendové turnaje. Dříve jsem 
ve Státech trávil tři až čtyři měsíce 
v  roce, letos jsem svůj pobyt zkrátil 
na dva měsíce. V Radotíně jsem stih
nul začátek sezony a  pak rozhodují
cí playoff. Hrát v  Americe bylo pro 
mne splněním snu, vždycky jsem to 
chtěl zkusit. Potkávají se tam hráči 
z  celého světa, Argentinci, Australa
né, Kanaďané, softbalisté z  Nového 
Zélandu i Evropy.

Ale při tom jste v  posledních le-
tech stihnul hrát i českou ligu. Za 
které týmy jste hrával?
Se softbalem jsem začínal ve Dvoře 
Králové nad Labem. Když se můj klub 
v roce 1999 rozpadnul, přešel jsem do 
Radotína a  získal jsem zde první re
publikový titul. Posledních deset let 
jsem hrál za Spectrum Praha, s  nimi 
jsem vyhrál extraligu čtyřikrát. Nyní 
jsem zpět v  Radotíně a  podle všeho 
tady zůstanu i v příští sezoně.

Co vám dal pobyt v Americe a na 
Novém Zélandu?

SOFTBALISTÉ JSOU EXTRALIGOVÍ A ROZŠIŘUJÍ MLÁDEŽ

Radotínští softbalisté se po několikaleté odmlce vracejí mezi elitu. 
Celek okolo trenéra Václava Mudry a hrajícího vedoucího týmu 
Martina Češky porazil v play-off Slavii Plzeň 3:0 na zápasy a zajistil 
si na příští sezonu extraligovou příslušnost. Softbalový oddíl zároveň 
hledá nové hráče ročníků 2011 až 2014. Více informací je možné 
získat na e-mailové adrese mudrav@yahoo.com.

Jak už jsem říkal, splnil se mi sen. 
Když jsem začínal se softbalem, nej
dříve jsem chtěl hrát extraligu, pak za 
reprezentaci a  po první misi na No
vém Zélandu jsem si chtěl zahrát ve 
Spojených státech. Teď bych rád, po
kud to zdraví dovolí, ještě chvíli zůstal 
ve hře. Díky našemu malému sportu 
jsem získal ve světě spoustu přátel 
a těší mne, že stále mají zájem, abych 
za nimi na část sezony přijel. Vždy se 
o mne dokáží báječně postarat, ukazu
jí mi svou zemi, prožívám s nimi jejich 
tradice. Americkou mentalitu jsem si 
oblíbil. Kdybych hrál například fot
bal, tak bych asi tolik toho se sportem 
nezažil. Softbalu se navíc věnuji až od 

svých 13 let a nadhazovat jsem začal, 
až když mi bylo osmnáct. 

Chodí se Američané dívat na soft-
balové zápasy?
Návštěvnost je tam mnohem vyšší 
než tady v Česku. Chodí se tam dívat 
i na zápasy místních lig. Než aby sedě
li doma u  televize, jdou podpořit své 
rodinné příslušníky a kamarády. Jsou 
přátelští, zajímají se, odkud pocházím. 
Softbal si tam víc užívají i hráči. Třeba 
na Zélandu jsou hráči více horkokrev
ní. Ale po zápase si společně sednou 
u piva. Mám pocit, že tady v Česku pa
nuje mezi týmy větší rivalita. 

Petr Buček
Aleš Jetmar se po letech vrátil do radotínského dresu.
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Mohanem. Všechny týmy si z říjnového 
víkendu v Německu přivezly medailové 
umístění. Týmy chlapců i dívek do 19 let 

své turnaje vyhrály, mladší lakrosisté 
a lakrosistky do 14 let získali bronz. 

(buč)
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Havelské posvícení se trefilo do babího léta
Návštěvníci 22. Havelského posvícení si užívali nejen zajímavý kulturní program, ale také krásné počasí pravého babího léta. 
Díky dokončené rekonstrukci historické budovy základní školy se hlavní pódium opět objevilo na tradičním místě na náměstí 
svatého Petra a Pavla. Více než sto stánků s pochutinami, bižuterií, oblečením, koženými výrobky a další nabídkou vyrostlo 
i v ulicích Loučanská a Václava Balého.

Sobotní den začal s kapelou Tře
husk, která návštěvníky rozve
selila staropražskými lidovými 

písničkami. Pak už se na pódiích i pod 
nimi střídal jeden účinkující za dru
hým. Malé pódium bylo vyhrazeno dě
tem v roli účinkujících i diváků. K vidě
ní byli mimo jiné malí i velcí karatisté. 
Odpoledne patřilo největším hvězdám 
posvícení. Diváci nadšeně přivítali Ka
mila Střihavku & Leaders a  trio Ivana 

Hlase. Před hlavním pódiem neby
lo během jejich vystoupení doslova 
k  hnutí. Večer Radotín rozparádila 
skupina Village´n´Town, která přijela 
společně s velkou výpravou asi 70 lidí 
z partnerského města Burglengenfeldu.

Ani neděle nezůstala na Havelském 
posvícení pozadu. Dopoledne opět 
zahájila s  veselými písničkami kapela 
Třehusk, kejklíř Vojta Vrtek a na ma

lém pódiu po pohádce Princezna na 
hrášku následovalo vystoupení živých 
koz. Velké pódium ovládli Hamleti, 
skupina, v níž účinkují herci, moderá
toři a baviči Aleš Háma, Dalibor Gon
dík a  Jakub Wehrenberg. Milovníky 
klasiky nakonec potěšili Brouci Band, 
kteří v  samotném závěru dvoudenní
ho programu věrně i vizuálně napodo
bili legendární čtveřici Beatles. 

Eva Javorská

Ski Bike slavnostně otevřel
Ski a  Bike Centrum Radotín 

dokončil stěhování do nových 
prostorů u  nádraží a  na konci 

září pozval stovky hostů na slavnost
ní otevření. „Jedná se o projekt, který 
je unikátní nejen v českém, ale mini

málně i ve středoevropském měřítku,“ 
uvedl Lukáš Princ, jeden ze spoluma
jitelů cyklistického a  lyžařského cen
tra. Akci nazvanou Grand Opening 
doprovodila akrobatická vystoupení 
freestylistů na kolech nebo krasojezd

kyně. Návštěvníci mohli poměřit své 
síly na trenažérech a ochutnat nabídku 
restaurace Musa, která do celého areá
lu patří spolu s  prodejnou dětského 
oblečení Skibi. 

(buč)

Happening ve skate parku

I letos zavítali na začátku podzi
mu malí i větší akrobati na ko
loběžkách a skateboardech na 

Radotínský Happening. Jako tradičně 

akci zaštítila organizace Proxima Socia
le, která se stará o mládež a v Radotíně 
provozuje nízkoprahové zařízení. 

(red)

Pěkné počasí přilákalo na Havelské posvícení mnoho návštěvníků.
Kamil Střihavka jako obvykle 
slavil v Radotíně úspěch.

Ivan Hlas vystoupil se svým triem.

Děti si užívaly pohádky.

Malí karatisté udivovali na pódiu svými výkony.

Pohled shora na sportovní centrum v prostorách bývalé Vindyšovy továrny

Stále větší oblibě se ve skateparku těší akrobatické koloběžky. 
Krasojezdkyně ukázala své umění přímo uprostřed 
hlavní prodejny.

Starosta Radotína Karel Hanzlík popřál majitelům hodně 
štěstí při jejich fungování v centru městské části. 
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