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Nadace Pink 
Bubble 
dostala 39 tisíc 
korun na pomoc 
onkologickým 
pacientům  

Rozhovor 
s radotínským 
farářem
nejen o Vánocích. 
Termíny adventních 
koncertů a vánočních 
mší 

Tipy knihovny 
na dárek pod 
stromeček:
Co nadělit čtenářům 
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Vážení  
spoluobčané,
v předvánočním 
vydá ní novin vám 
představujeme 
připravený projekt 
revitalizace vnitrob-
loku za kulturním 
střediskem 
s novým kulturně-komunitním centrem, 
které doplní stávající Korunu. Pokud vše 
půjde podle plánu, začneme ho využívat 
už za rok a půl. Nové budovy spolu se 
dvorem přinesou další rozšíření vyžití 
v Radotíně. Chceme, aby se nová Koruna 
stala místem setkávání všech možných 
skupin – od dětí přes milovníky divadla 
či koncertů až po seniory. Základní umě-
lecká škola se zde může těšit na moderní 
učebny i zkušebny, Koruna získá chy-
bějící zázemí pro účinkující a centrem 
toho všeho bude komunitní kavárna jako 
pojítko pro všechny generace. Do jed-
noho z objektů se nastěhuje také služebna 
republikové policie, která byla doposud 
u nás v Radotíně pro občany hodně stra-
nou, na Výpadové ulici. Ta však nebude 
využívat dvůr za Korunou, policisté do 
služebny budou vstupovat ze strany od 
nové hasičské zbrojnice. Obě bezpeč-
nostní složky se tak logicky propojí.
Věřím, že si napřesrok užijeme v Kultur-
ně-komunitním centru Koruna některý 
z adventních koncertů. Nejen koledy 
zazpívá na svém letošním předvánoč-
ním vystoupení v evangelickém kos-
tele Markéta Fassati, v Koruně zahraje 
Zemlínského kvarteto a v kostele řím-
skokatolické farnosti tradičně zazní 
Rybova Česká mše vánoční. 
Přeji Vám, abyste čas adventu prožili bez 
hektického plnění pracovních úkolů spo-
jených s koncem roku, shánění dárků na 
poslední chvíli a jiného shonu. Prožijme 
advent, a především Vánoce samotné, 
v klidu a pohodě po boku svých nejmi-
lejších členů rodiny a nejlepších přátel. 
Přeji Vám všem poklidné Vánoce a do 
nového roku jen to nejlepší!

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

zde působila celá řada spolků, od ba-
ráčníků po dobrovolné hasiče, o zábavu 
se staralo mnoho místních kapel a or-
chestrů, divadelních i pěveckých sou-
borů. „Poté co jsme v posledních letech 
zrekonstruovali kino a Korunu, přijde 
nyní na řadu její významné rozšíření. 
Abychom podobné kulturně-společen-
ské aktivity podpořili i do budoucna,“ 
uvádí Karel Hanzlík. 

V nejbližších týdnech začne bourání 
staré hasičárny. K zemi půjde také 

Kulturní zázemí v Radotíně se 
rozšíří. K nedávno opravenému 
kinu s kvalitním ozvučením 

i promítacím zařízením, k moderní 
knihovně, historické Koruně a loni ote-
vřené školní aule se přidá nový komplex 
budov. Ponese název Kulturně-komu-
nitní centrum Koruna. „V Radotíně je 
tradicí, že se lidé setkávají při sportu a na 
kulturních akcích. Každý rok pořádáme 
Havelské posvícení, Královský průvod, 
Burčákobraní nebo Den dětí,“ říká sta-
rosta Radotína Karel Hanzlík. V historii 

Slovo starosty Koruna se rozšíří a vznikne 
kulturně-komunitní centrum
Dvůr za Korunou čekají v nejbližší době velké změny. Vyrostou na něm dvě budovy – v jedné nalez-
nou nové prostory základní umělecká škola a Policie ČR. Ve druhé vznikne chybějící zázemí pro 
pestrou paletu programů pořádaných v Koruně, ale také komunitní kavárna nebo prostory vhodné 
pro pořádání svateb či jiných společenských setkání.

Inzerce

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto 
maximálně 30 000 km, a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. 
Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí 
prověřené historie a technického stavu. 

skodaplus.cz

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím 
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

ŠKODA PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

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

Číslo 12/2019

stavba lemující starou 
budovu Koruny, kde 
sídlil skautský oddíl 
nebo řemeslník opravu-
jící boty a tašky. Skauti 
získali nové zázemí 
mezi Berounkou a gym-
náziem, za opravou bot 
se nově musí na staré 
sídliště. Na stejném 
půdorysu vyrostou na-
místo dvou starých sta-
veb zcela nové objekty.

Na místě hasičárny 
vznikne společné zázemí 
pro policisty a žáky zá-
kladní umělecké školy. 
Větší díl stavby při-
padne strážcům zákona. 
Zatímco se služebna 

Policie ČR kompletně přemístí z nevy-
hovujících prostor na Výpadové ulici, 
umělecká škola bude i nadále působit 
především ve Zderazské ulici. Hudební 
nauka a některé další předměty se však 
už nebudou vyučovat ve staré budově 
Koruny, jak tomu bylo doposud. Učebny 
se spolu se zkušebnami přestěhují do 
nových prostor se vstupem ze dvora no-
vého kulturně-komunitního komplexu. 
To policisté budou používat vchod do 
své části této třípodlažní budovy ze 
strany od nové požární zbrojnice. Obě 

bezpečnostní složky využijí stejné napo-
jení na Karlickou ulici.

Nový objekt vedle Koruny bude nižší 
a delší. V jeho přízemí vznikne velká 
kavárna. „Nebude to obvyklá kavárna, 
ale komunitně zaměřená. Chceme, aby 
ji dopoledne využívali k různým setká-
ním a vzdělávacím akcím naši aktivní 
senioři. Odpoledne pak bude patřit 
převážně dětem čekajícím na hodinu 
v základní umělecké škole, které si pod 
dozorem místních seniorek dají třeba 
zdravou svačinu, odpočinou si u čtené 
pohádky nebo udělají úkoly,“ vysvět-
luje Dana Radová, vedoucí Koruny. 
Vpodvečer kavárnu využijí mimo jiné 
návštěvníci divadelních představení. 
„Mládež a studenti v rozšířeném kul-
turním centru najdou zázemí pro svá 
první vystoupení, ale i pro klidné po-
sezení u zdravých nápojů nad seminár-
kami a učebnicemi. Těšíme se na setká-
vání lidí všech generací,“ dodává Dana 
Radová. Kavárna nabídne zájemcům 
také deskové hry, hudbu z gramofonu, 
grilovací sady pro různé rodinné oslavy, 
ale i další zábavu. „Představujeme si 
dvůr Koruny jako unikátní, živý, ke 
všem generacím přátelský prostor pro 
aktivní, kulturní, sousedský a komu-
nitní život,“ popisuje Dana Radová.

Petr Buček

Pokračování na str. 3

Pohled z ptačí perspektivy na dvě nové budovy (šedé střechy) ve dvoře za Korunou (červená Pohled z ptačí perspektivy na dvě nové budovy (šedé střechy) ve dvoře za Korunou (červená 
střecha). Vlevo bude sídlit ZUŠ a policie, ve stavbě vedle Koruny se objeví kavárna nebo střecha). Vlevo bude sídlit ZUŠ a policie, ve stavbě vedle Koruny se objeví kavárna nebo 
zázemí pro účinkující.zázemí pro účinkující.
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Osmdesát 
stromů pro Radotín

Městská část Praha 16 začala 
během listopadu vysazovat nové 
stromy. Celkem jich bude osmde-
sát. Nová zeleň se objevuje na devíti 
různých lokalitách – od Místa u řeky 
přes sídliště až po parčíky v blíz-
kosti školy a radnice. Radotínská 
radnice na výsadbu nových stromů 
získala od hlavního města Prahy 
dotaci 1,2 milionu korun. Příští rok 
se přidá i další nová zeleň jako 
náhrada za vykácené stromy podél 
rekonstruované železniční trati. 

(red)

Fo
to

: E
va

 J
av

or
sk

á

Konec starých kotlů už příští rok

Pes bez čipu nedostane očkování

Nová vyhláška hlavního města 
Prahy zakazuje od 1. října 2020 
topit uhlím, uhelnými brike-

tami a  koksem v  kamnech a  kotlích, 
které nedosahují emisních paramet-
rů 3. emisní třídy. Hl. m. Praha chce 
předcházet zamoření území kouřem 
z topení zejména v zimních měsících. 

Do emisní třídy jsou kotle zařazo-
vány dle množství škodlivých emisí, 
účinnosti, bezpečnosti a  efektivity 
spalovacího procesu. Touto vyhláš-
kou se urychluje zákaz daný zákonem 
o ochraně ovzduší o dva roky. Součástí 

vyhlášky je také zákaz topení tuhými 
palivy v  době vyhlášení smogové si-
tuace ve zdrojích, které slouží pou-
ze pro příležitostné vytápění, jako 
jsou krby a  krbová kamna. Omezení 
v době smogové situace platí již od 8. 
října letošního roku. 

Pro výměnu emisně nevyhovujících 
kotlů mohou lidé využívat kotlíkové 
dotace (podrobné informace na Portá-
lu životního prostředí hlavního města 
Prahy v sekci Energetika), o které lze 
žádat do 30. října 2020. 

Jana Hejrová

K 1. lednu 2020 bude na zá-
kladě novely veterinárního 
zákona schválené před tře-

mi lety povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. Držitelé psů 
v České republice tak mají ještě zhruba 
jeden měsíc na to, aby nechali své psy 
u veterinárního lékaře takto označit. 

Po očipování psa žádáme držitele psů, 
aby neopomněli do lhůty 15 dnů na-
hlásit číslo čipu a  provést registraci 
u správce poplatku (MČ Praha 16, ná-
městí Osvoboditelů 21/2a, dveře č. 1). 
Zároveň bude vyplněna registrační 
karta, která bude odeslána do evidence 
Magistrátu hlavního města Prahy. Oči-

pováním psa neodpadá povinnost drži-
tele k řádnému přihlášení psa u správce 
poplatku. Po splnění těchto podmínek 
(předložení dokladu o očipování) bude 
v  následujících dvou letech uplatně-
na zákonná sleva na výši poplatku 
(max. 350 Kč na kalendářní rok). 

Kontrolami bude pověřena veterinární 
správa, která bude oprávněna kontrolo-
vat očkování a mikročip. Za nesplnění 
povinnosti může být uložena pokuta ve 
výši 20 až 100 tisíc korun podle druhu 
a rozsahu provinění. Držitelé psů, kteří 
mají psa řádně označeného mikroči-
pem a přihlášeného k poplatku ze psa, 
se novela zákona netýká. 

Kateřina Valínová

Šestnáctkové městské části 
pokračují v projektu MAP

Základní, mateřské a  základní 
umělecké školy Prahy 16 se za-
pojily do pokračování projek-

tu MAP II, Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání. MAP je prioritně 
zaměřen na rozvoj kvalitního inkluziv-
ního vzdělávání dětí a  žáků. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškolního a zá-
kladního vzdělávání, ale i  zájmového 
a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšení kvality vzdělává-
ní dětí a  žáků prostřednictvím podpo-
ry spolupráce zřizovatelů, škol a  všech 
ostatních aktérů ve vzdělávání. Podsta-
tou projektu je spolupráce a  výměna 
zkušeností mezi pedagogy, vyšší míra 
zapojení rodičů do aktivit školy a zvýšení 
podílu rodičů na vzdělávání jejich dětí, 
návštěvy přednášek a workshopů vede-
ných zkušenými přednášejícími a další.

Realizace projektu „MAP II. Praha 16“ 
byla zahájena 1. srpna 2019 a potrvá tři 
roky. MAP II navazuje na první projekt 
podporovaný z  finančních prostřed-
ků Evropské unie, který byl ukončen 
30. září 2018. Do pokračování projek-
tu se zapojily mateřské školy, základ-
ní školy a  základní umělecké školy, 
které působí na  území MČ Praha 16, 

MČ Praha-Lipence, MČ Praha-Loch-
kov, MČ Praha-Velká Chuchle a  MČ 
Praha-Zbraslav. Kromě vedoucích pra-
covníků škol a  pedagogů jsou aktéry 
rovněž zřizovatelé škol a školských za-
řízení.

Dalšími zapojenými jsou rodiče dětí 
a žáků, pracovníci organizací působících 
v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb 
či neformálního a zájmového vzdělávání 
nebo zástupci široké veřejnosti.

Představitelé uvedených stran se již ak-
tivně zapojili do realizace projektu. Bylo 
ustanoveno pět pracovních skupin, kte-
ré odráží hlavní témata projektu, jimiž 
jsou čtenářská a matematická gramot-
nost, polytechnické vzdělání a podpora 
rovných příležitostí ve vzdělávání. Pro-
jekt MAP II plynule navazuje na Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání I. Jeho 
vznik iniciovala Městská část Praha 
16, která podala žádost o  jeho schvá-
lení na Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy a  Evropské strukturální 
a  investiční fondy (Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání). Oba pro-
jekty vznikly za finanční spoluúčasti 
Městské části Praha 16. 

Jana Hejrová

Hasiči cvičili s dýchací technikou
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Hasičské sbory z Radotína a okolí cvičili během prvního listopadového víkendu 
zásah s dýchací technikou a orientaci při snížené viditelnosti. Společný trénink 
profesionálních a dobrovolných jednotek se konal ve zbrojnici radotínských dob-
rovolných hasičů. 

(red)

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ SVÁTKŮ

V období vánočních svátků budou upraveny úřední hodiny Úřadu městské části 
Praha 16 a sběrného dvora v Radotíně.

Úřad městské části Praha 16 Sběrný dvůr

Pondělí 23. 12. 8:00–12:00 Pondělí 23. 12. 8:30–12:00

Úterý 24. 12. STÁTNÍ SVÁTEK Úterý 24. 12. STÁTNÍ SVÁTEK

Středa 25. 12. STÁTNÍ SVÁTEK Středa 25. 12. STÁTNÍ SVÁTEK

Čtvrtek 26. 12. STÁTNÍ SVÁTEK Čtvrtek 26. 12. STÁTNÍ SVÁTEK

Pátek 27. 12. ZAVŘENO Pátek 27. 12. ZAVŘENO

Úterý 31. 12. 8:00–12:00 Sobota 28. 12. ZAVŘENO

Středa 1. 1. 2020 STÁTNÍ SVÁTEK Úterý 31. 12. 8:30–13:00

Středa 1. 1. 2020 STÁTNÍ SVÁTEK

V ostatní dny beze změn

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

Nadace Pink Bubble dostala 39 tisíc korun

Starosta Městské části Praha 16 
Karel Hanzlík a  místostarosta 
Miroslav Knotek, který je záro-

veň předsedou správní rady Radotín-
ské o.p.s., předali ředitelce Nadace Pink 
Bubble Martině Mecerové šek s částkou 

39 368 Kč. Zahrnuje vybrané peníze 
z prvního dne provozu nového bazénu, 
příspěvky ze zářijového radotínského 
burčákobraní včetně nájemného za 
stánky jednotlivých vinařů. Nadace 
Pink Bubble použije peníze na pobyty 

onkologicky léčených mladých pacien-
tů a splnění jejich přání.

Městská část Praha 16 děkuje všem, 
kteří na sbírku přispěli! 

Jana Hejrová

Martina Mecerová, ředitelka Nadace Pink Bubble, přebírá šek na vybranou částku z rukou radotínského starosty Karla Martina Mecerová, ředitelka Nadace Pink Bubble, přebírá šek na vybranou částku z rukou radotínského starosty Karla 
Hanzlíka a místostarosty Miroslava Knotka.Hanzlíka a místostarosty Miroslava Knotka.
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Zimní úklid s malými změnami

V Radotíně by měl být pro 
letošní zimu 2019/2020 do-
držen systém úklidu, který 

byl nastaven v předchozích letech. Na 
přípravných schůzkách všech zapoje-
ných pracovišť a vedení městské části 
byla jako každý rok připravena mapa 
s  vyznačením pořadí úklidu, k  tomu 
seznam komunikací a umístění nádob 
na posypový materiál. Tyto podklady 
jsou přístupné na webových stránkách 
www.praha16.eu a  na úřední desce 
v ulici Václava Balého.

Na rozdíl od uplynulých let bude do 
systému zimního úklidu komunikací 

nově zařazena ulice Na Krupičárně 
a po rekonstrukci se opět bude úklid 
provádět v ulici Šárovo kolo. Naopak 
vyřazena bude Lošetická kvůli výstav-
bě technické vybavenosti. S otazníkem 
zůstávají Zderazská a Otínská v úseku 
probíhající stavby sítí a  komunikace, 
tedy ulice, u  nichž se otázka zimní 
údržby řeší přímo se stavební firmou.

Stejně jako jinde v metropoli, i v Měst-
ské části Praha 16 jsou páteřní komu-
nikace ve správě Technické správy ko-
munikací hl. m. Prahy, která si zadává 
jejich úklid. S jejím rozpisem úklidu je 
koordinován ten místní, podle něhož 
se uklízejí ostatní komunikace na ra-
dotínském katastru. 

(hej)

INFO

Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na dispečink TSK: 224 237 719 
nebo 224 237 725. 
Dispečink Technických služeb Praha-Radotín: 603 212 287
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Koruna se rozšíří a vznikne kulturně-komunitní centrum
Stará budova Koruny, která se naplno stala kulturním zařízením až po rekonstrukci v roce 2011, dlouhodobě čelí problémům 
s nedostatečným zázemím. „Někteří umělci u nás odmítají vystupovat, protože nám chybí velká šatna a toalety za jevištěm,“ 
uvádí Dana Radová. Stará budova se s vedlejší novostavbou spojí krátkým uzavřeným mostem a v jejím horním patře vznikne 
vytoužené zázemí pro vystupující. 

Jak hodnotíte kulturní dění v Radotíně?
KULTURA MÁ V RADOTÍNĚ 
BOHATOU TRADICI

Naši městskou část rozvíjíme i po 
stránce kulturní. Ještě v  roce 
2007 jsme v Radotíně měli kul-

turní středisko, ve kterém se v podstatě 
nic nedělo. Koncerty, divadelní před-
stavení a  společenské akce se tu až na 
výjimky nekonaly. Existovalo pouze 
jednodenní Havelské posvícení a  oh-
ňostroj na Nový rok. Přemýšleli jsme, 
zda se vyplatí kino opravit, nebo radě-
ji zavřít. Rozhodli jsme se do kultury 
v naší městské části investovat a rozví-
jet ji. I z toho důvodu, že máme na poli 
kultury bohatou tradici. Vždy zde síd-
lila řada spolků, divadelních souborů, 
na setkáních vyhrávaly místní kapely. 
I  proto jsme spustili v  posledních le-
tech lavinu investic. Nejdříve přišla na 
řadu knihovna, pak kino, následovala 
modernizace Koruny a  vybudování 
podzemního klubu, stavba auly, která 
slouží především školní výuce, ale lze 
ji využít i  pro kulturní pořady, a  roz-
šíření nabídky venkovních kulturních 
akcí. Nyní je Radotín kulturou proslulý 
a na různá představení, slavnosti a do 
kina sem přijíždějí i obyvatelé okolních 

obcí a městských částí. Každoročně se 
nám daří zajistit prostředky, které jsou 
nutné pro provoz všech kulturních za-
řízení. Nyní jsme před dalším krokem. 
V rámci naší koncepce rozvoje centrál-
ní části Radotína a veřejného prostoru 
jsme získali prostředky na investice do 
výstavby Kulturně-komunitního centra 
Koruna a  na rozšíření Základní umě-
lecké školy Klementa Slavického. ZUŠ 
získá prostory pro taneční, výtvarný, 
literárně-dramatický odbor a pro výu-
ku nauky. Vznikne kulturní centrum, 
které nahradí přežilé a pro dnešní dobu 
nevyužitelné prostory bývalé hasičské 
zbrojnice. Nové budovy budou kopí-
rovat původní půdorys hospodářského 
stavení Jarošovského gruntu. Věříme, 
že obě stavby přinesou další rozvoj 
kulturního a  komunitního dění v  Ra-
dotíně. 

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

ŽIVÁ KULTURA A UMÍRAJÍCÍ 
HISTORICKÁ PAMĚŤ
Rád uznávám, že kulturní dění v  Ra-
dotíně je na velice dobré úrovni. Kul-
turnímu středisku vděčíme za nabídku 

pravidelných koncertů a  představení, 
která zdařile mísí jména etablovaná i ne-
známá. Rovněž oceňuji úsilí zdejšího 
kina, které jako jedno z nemnoha v celé 
Praze odolává komerční síle multiplexů 
a  dovede navíc přijít s  vlastními nápa-
dy – třeba s pravidelnými představeními 
pro děti či projektem Baby bio. Zmínil 
bych i pravidelné vydávání CD místních 
muzikantů – ojedinělý a  velice dobrý 
projekt, kterým se radnice může právem 
chlubit. Z pohledu živé kultury je na tom 
Radotín velmi dobře, což jako aktivní 
umělec mohu celkem dobře posoudit. 
Přesto – a  těžko od opozičního zastu-
pitele čekat něco jiného – musím i kri-
tizovat. Spolupráce KS se ZUŠ Klementa 
Slavického, která dělá pro zdejší kultur-
nost obrovskou práci, by mohla být lep-
ší. Myslím také, že proměna půvabného 
Havelského posvícení na hřmotný pivní 
festival je krok velmi špatným směrem. 
Obecná nekultivovanost veřejného pro-
storu je rovněž zarážející. A  konečně: 
schválené rozšiřování Koruny zapadá do 
obzvláště alarmujícího trendu likvidace 
historické paměti: opět se bude bourat 
v nejstarším jádru obce, opět něco nená-
vratně zmizí. Sousední pozemek navíc 

skončil v rukou developerů, čímž z his-
torického centra obce zbude jen smutné 
torzo. Nenapraví to už nikdo; diktát úče-
lových dotací a omezeného rozhledu je 
bohužel tristní žitou skutečností.

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro Radotín

PESTROST NABÍDKY I NEJASNÁ 
UDRŽITELNOST
Kulturní dění v  Radotíně dosahu-
je z  hlediska pestrosti nabídky vel-
mi dobré úrovně, a  to i  ve srovnání 
s  řadou jiných městských částí. Po-
čet kulturních akcí pro letošní rok 
přesahuje padesát a  hned několik 
z  nich je možné řadit mezi tradiční. 
Vítáme snahu místního kulturního 
střediska přivážet známé osobnosti 
z  oblasti hudby a  divadla. Přes tato 
pozitiva se dosud nepodařilo stabili-
zovat a etablovat scénu, jejíž význam 
by přesahoval hranice městské části. 
Hlavním důvodem je paradoxně pře-
míra prostor pro pořádání kulturních 
akcí, z  nichž však ani jednu nelze 
označit za plnohodnotně multifunkč-
ní kulturní centrum. Vedle prostor 

kina, sokolovny a  dvou sálů Koruny 
navíc přibyla před časem aula základ-
ní školy. Doplnila tak zařízení, jejichž 
dosavadní nedostatečná vytíženost se 
podílí na rozpočtovém deficitu kul-
tury v  Radotíně. Přistoupíme-li na 
frázi, že kultura je vždy prodělečná, 
která zaznívá jako argument z  části 
radnice, je třeba hodnotit především 
míru, celkový výsledek a  směřovat 
investice tam, kde budou maximál-
ním přínosem, a  ne pouhou efektní 
demonstrací proinvestovaných pro-
středků.

Zcela jinou otázkou je kulturní dění 
ve veřejném prostoru. Zde je situace 
dlouhodobě opomíjená a stav bezmá-
la tristní. Pro zlepšení připravujeme 
návrh otevření veřejného prostoru 
uměleckým instalacím a  koncept re-
gulace venkovní reklamy. Také jsme 
iniciovali diskusi o vzniku komplexní-
ho urbanistického plánu, který má mj. 
konkretizovat směřování dalšího vý-
voje veřejného prostoru v Radotíně. 

Martin Zelený, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Českou pirátskou stranu

Pokračování ze str. 1

V horní části se objeví také 
prostor, který si budou 
moci lidé pronajmout 

k různým setkáním. Například k na-
rozeninovým oslavám, besedám 
nebo na svatební hostinu. Poslední 
část objektu vyplní projekt Domu 
na půl cesty. Osmi mladým lidem ve 
věku od 18 do 26 let nabídne uby-
tování po jejich odchodu z  dětské-
ho domova. „Takový projekt se do 
podobného kulturně-komunitního 
centra hodí. Už nyní probíhá důklad-
ný výběr kandidátů na bydlení mezi 

mladými lidmi, kteří mají zálibu 
v kultuře. Hrají například na nějaký 
nástroj anebo mají vztah k  divadlu 
a rádi se aktivně zapojí do spolupráce 
s  kulturním střediskem,“ vysvětluje 
radotínský místostarosta Miroslav 
Knotek. 

Na dodavatele celé stavby nyní probí-
há výběrové řízení. Radnice požaduje, 
aby demolice začaly co nejdříve, celé 
centrum kultury a  komunitního sou-
žití má být hotové v půlce roku 2021. 
„Zároveň půjde o další krok při utvá-
ření nového Centra Radotín, jehož 

úplně první etapou byla výstavba bytů 
v ulici Na Betonce,“ říká starosta Karel 
Hanzlík. 

Celková investice do kulturně-ko-
munitního centra bude činit okolo 
40  milionů korun. Valnou většinu 
z této částky obdrželo vedení radotín-
ské radnice ze dvou dotačních titu-
lů pražského evropského fondu Pól 
růstu ČR. „Je to už náš celkem čtvrtý 
úspěšný projekt v rámci tohoto fondu. 
Dva patřily do oblasti školství a  dva 
jsou z kultury. Že jsme získali peníze 
na čtyři projekty v jednom období, ve 

Koruna
Hlavní sál v historické budově Kul-
turního střediska U Koruny, pochá-
zející z druhé poloviny 19. století, 
pojme 130 diváků. Po roce 2010 
prošel celkovou rekonstrukcí zahr-
nující například moderní ozvučení, 
osvětlení a nutné zatemnění. Dříve 
mimo jiné fungoval jako tělocvična 
nebo školka. Dnes slouží k před-
stavením menších divadelních 
forem, v nové sousední stavbě 
nalezne chybějící zázemí pro účin-
kující. Ze sklepa vznikla v Koruně 
v roce 2013 Klubová scéna Milana 
Peroutky. Hodí se na komorní akce 
pro nanejvýš 60 návštěvníků.

www.ukorunyradotin.cz

Kino
Až 152 diváků najednou může na-
vštívit radotínské kino, které nabízí 
skvělý zvuk a obraz i v 3D kvalitě. 
Díky prostorovému zvuku Dolby 
Surround 7.1 je v kině možné 
promítat koncertní snímky vážné 
hudby, rockových či popových 
kapel. Sledování 3D filmů ocení 
především malí návštěvníci, vět-
šina představení vyrobených touto 
technologií je určena dětem.

www.kinoradotin.cz

Knihovna
Od roku 2006 využívají čte-
náři z Radotína i okolí moderní 
knihovnu v areálu základní 
školy. Po svém otevření získala 

v několika letech za sebou no-
minaci v anketě Knihovna roku, 
v roce 2008 se dostala mezi osm 
nejlepších. V roce 2014 vyhrála 
v soutěži Biblioweb první cenu za 
nejlepší internetové stránky v ka-
tegorií obcí do 14 tisíc obyvatel. 
Nabízí okolo 50 tisíc svazků. 

www.knihovna-radotin.cz

Základní umělecká škola
Zřizovatelem Základní umělecké 
školy Klementa Slavického je 
hlavní město Praha, ale budova 
patří do majetku Městské části 
Praha 16. V roce 2007 prošla cel-
kovou rekonstrukcí. Další moderní 
prostory nalezne v novém Kultur-
ně-komunitním centru Koruna. 

www.zusradotin.cz

Další objekty
Kulturní akce, například koncerty 
radotínské základní umělecké 
školy, se konají v kostele evan-
gelické církve v ulici Na Betonce. 
Kousek odtud ve staré Vindyšově 
továrně začíná nabízet kulturní 
vyžití také Ski a Bike Centrum Ra-
dotín. Tradiční ples se koná každý 
rok v sokolovně. Venkovní spo-
lečenské a kulturní akce pořádá 
radotínská radnice na náměstí sv. 
Petra a Pavla, oslavy svých pátých 
narozenin letos oslavil dvěma kon-
certními dny Biotop Radotín. Letní 
vystoupení kapel pořádají Říční 
lázně.

Kam za kulturou v Radotíně

HVĚZDY V RADOTÍNĚ

Jména jako Portless, Hradišťan, ale také Dan Bárta, Janek Ledecký, Ivan Hlas, Naďa Urbánková, Josef 
Zíma, Milan Peroutka ml., Kamil Střihavka, Jana Koubková, houslisté Jaroslav Svěcený a Václav Hudeček, 
Robert Křesťan a Druhá tráva, kytarista Štěpán Rak, sopranistka Markéta Mátlová, Bára Hrzánová a skupina 
Condurango nebo Spirituál Kvintet – na takové a další persony kulturního života se v uplynulých sezonách 
mohli přijít podívat zájemci o hudební koncerty do Koruny či na městské akce pořádané v Radotíně. Milovníci 
divadla si zase užili herecké hvězdy, jakými jsou Eva Holubová, Chantal Poullain, Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá, 
Zuzana Bydžovská, Hana Maciuchová, Miroslav Táborský, Vladimír Kratina, Divadlo Sklep nebo naposledy 
Petr Nárožný se Simonou Stašovou. Diváci rádi chodí i na amatérské soubory a komorní divadla, jakými jsou 
Víťa Marčík, divadlo V.A.D., Divadelní spolek Gaudium, Divadlo Křoví nebo Kočovné divadlo Ad Hoc. Co Koruna 
plánuje na příští rok, to se můžete dozvědět na str. 6 tohoto vydání Novin Prahy 16.

kterém lze o ně žádat, považujeme za 
velký úspěch,“ doplňuje místostarosta 
Miroslav Knotek. Na novou služeb-
nu Policie ČR a  rozšíření zázemí pro 

uměleckou školu vyjednala radotínská 
radnice prostředky od hlavního města 
Prahy. 

Petr Buček
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Levá část objektu bude patřit základní umělecké škole, Levá část objektu bude patřit základní umělecké škole, 
větší pravý díl obsadí policisté.větší pravý díl obsadí policisté.

Z policejní služebny se bude vycházet na prostranství Z policejní služebny se bude vycházet na prostranství 
před hasičskou zbrojnicí.před hasičskou zbrojnicí.
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VÁNOČNÍ MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI RADOTÍN A TŘEBOTOV

24. 12. Štědrý den

16:00 Černošice, mše zvláště pro děti

21:00 Kosoř, mše svatá

22:00
Černošice, koncert Česká mše 
vánoční J. J. Ryby

23:30 Radotín, vánoční zpěvy v kostele

24:00 Radotín, mše svatá Půlnoční

25. 12.
Slavnost Narození Páně, 
Hod boží vánoční

8:30 Radotín

10:30 Černošice

26. 12.
Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka

10:00 Třebotov

27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty

18:00
Radotín, mše svatá s žehnáním 
vína

28. 12.
Svátek sv. Mláďátek, mučed-
níků

17:00
Třebotov, mše svatá s obnovou 
manželských slibů

29. 12.
Svátek svaté rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa

8:30 Radotín

10:30
Černošice, v obou případech mše 
svatá s obnovou manželských 
slibů

30. 12. 17:00 Černošice

31. 12. Svátek sv. Silvestra 17:00 Třebotov

1. 1. 2020
Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie, zasvěcený svátek

8:30 Radotín

10:30 Černošice

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY EVANGELICKÉ CÍRKVE V RADOTÍNĚ

25. 12.
Bohoslužby se svatou Večeří 
Páně

9:30 Radotín

14:30 Řevnice

29. 12. 9:30 Radotín

1. 1. 2020
Novoroční bohoslužby se 
svatou Večeří Páně

15:30 Radotín

Farář Vácha: hrál jsem hokej, byl jsem zedníkem i členem hradní stráže

Radotín má od léta tohoto roku 
nového faráře. Timotej Maria 
Pavel Vácha (47) se nechal po-

křtít až ve svých 25 letech. Do té doby 
se stihl vyučit zedníkem, dodělal si 
maturitu na stavební průmyslovce, 
hrál hokej, byl rozhodčí, věnoval se 
modelingu, chodil na diskotéky, ba-
lil holky, povinnou vojnu u  hradní 
stráže si prodloužil o  profesionální 
službu, vystudoval policejní akademii 
a až poté se pustil do studia teologie. 
Radotínskou faru nechává přestavět 
na moderní bydlení a parkuje před ní 
své bílé SUV. Má rád humor a neváhá 
mluvit o své první části života, kterou 
prožil jako nevěřící.

Když jsme spolu mluvili telefo-
nem, říkal jste, že nemáte moc 
času. Co vás v  oněch dnech za-
městnávalo?
Dohlížím na přestavbu fary, svůj obyt-
ný prostor jsem o něco zmenšil, aby-
chom mohli ostatní místnosti používat 
pro různá setkávání. Jestliže má člověk 
sloužit, musí se dobře cítit. V  horní 
části fary bych rád vybudoval klub pro 
mladé. Dnes jsme měli jednání ohled-
ně církevních pozemků v  Třebotově, 
který spadá do mé správy farností 
s  Chotčí, Černošicemi a  Radotínem. 
Odpoledne mám výuku náboženství 
a  večer bohoslužbu. Není toho málo 
a občas zapomínám na sebe. Sám mu-
sím také čerpat, abych mohl lidem dá-
vat, zvláště v neděli při mši svaté.

V Radotíně jste od letošního léta. 
Už jste se tady sžil?
Z  Radotína jsem nadšený. Je v  Praze, 
ale zároveň trochu stranou, na klidném 
místě. Stále to tady materiálně i  du-
chovně poznávám. K tomu je zapotřebí 
hodně času. Oblíbil jsem si stezky po-
dél Berounky, mám dvě border kolie 
a chodím s nimi na procházky. Všiml 
jsem si, že tady trochu vázla komunika-
ce mezi církví a okolím. To se pokouším 
změnit. Jednáme například se zdejším 
tenisovým klubem, jehož kurty jsou na 
církevních pozemcích. A vypadá to, že 
rychle míříme ke shodě, Bohu díky.

Odkud jste vlastně přišel?
Po mé dlouholeté službě v  Říčanech 
mě přeložili do kostela svaté Ludmily 
na vinohradském náměstí Míru. Měl 
jsem nádherný kostel plný lidí, ale vy-
držel jsem tam jen čtyři měsíce. Chtěl 
jsem živé společenství, ne průchoďák, 
kam na mši svatou přijde hodně lidí, 
ale nejsou z farnosti. Proto po dohodě 
s  představenými jsem šel do Nového 
Strašecí, kde jsem byl spokojený. Po 
volbě nového opata došlo ke změnám, 
které se dotkly i mne, a já jsem tedy zde.

Nedávno jsme si připomněli 30. vý-
ročí sametové revoluce. Změnil se 
od té doby přístup Čechů k víře?
Často o  tom přemýšlím. Na náměs-
tích se tehdy objevili zástupci círk-
ve, také se četla poselství kardinála 
Tomáška. Mne jako sedmnáctiletého 
učně to pohltilo, papírky se slovy kar-
dinála jsem přinášel z  demonstrací 
domů, přesto jsem se tehdy k  církvi 
nepřiblížil. Reálné a správné odpově-
di na životní otázky jsem začal nalé-
zat až později.

Proč Češi tak málo věří v Boha?
Podle mne je nevěřící člověk jen špat-
ně informovaný o  tom, kdo je Bůh. 
V podvědomí lidí je mnoho falešných 
představ o Bohu, určitě to není nějaký 
dědeček z pohádek. I když třeba ztvár-
nění v pohádce Anděl Páně je geniální 
a vtipné. Baví mě třeba dialog, kde Bůh 
říká Uriášovi: „Pane Bože, cos to zase 
udělal!“ A Marie na to reaguje: „Docela 
zbytečná otázka na to, že jsi vševědoucí. 
A neber své jméno nadarmo!“

Já nevěřící jsem a  otázku, jestli 
existuje Bůh, jsem si opět položil 
před měsícem, kdy nás předčasně 
opustila kamarádka, oblíbená uči-
telka zdejší školy Stáňa Frajerová. 
A zase jsem tu správnou informa-
ci nenašel.

Vím o  té smutné události, říkaly mi 
o  ní děti ve škole, společně jsme se 
za paní učitelku pomodlili. Když se 
ale budete o  existenci Boha zamýšlet 
v takové situaci, tak to buď pochopíte, 
nebo se mu ještě více vzdálíte. Máme 
přece naději, že se zase shledáme v ne-
beském království. Já tam mám oba 
rodiče. Bůh některé lidi k sobě povolá 
dřív než ostatní.

Vy jste se k Bohu přiblížil až v 25 le-
tech. Jak jste k tomu dospěl?
Vyrůstal jsem v rodině, kde se víra ne-
praktikovala. Učil jsem se zedníkem, 
hrál jsem hokej, chodil jsem na disko-
téky, zkusil jsem si modeling, měl jsem 
dokonce před svatbou. Ale ta dívenka 
si asi na nátlak maminky vybrala jiné-
ho muže. Tehdy jsem si řekl, že by asi 
bylo lepší najít si věřící ženu, protože 
mívají většinou vztahy na celý život. 
Povinnou vojenskou službu jsem ab-
solvoval u  hradní stráže, líbilo se mi 
tam, zůstal jsem ve službě i  jako pro-
fesionální voják. A studoval jsem poli-
cejní akademii. V četě jsem měl kluka, 
který kvůli svému vyznání odmítal 
zbraně. Začali jsme se bavit o  víře, 
i když si vzpomínám, že ještě o něko-
lik let zpátky by mi to přišlo úsměvné. 
Měl jsem o víře jen takové ty zkreslené 
komunistické informace.

Byl to ten zlomový okamžik?
Kolega z  hradní stráže mne také ne-
přesvědčil. Později jsem se vydal za 
kamarádkami ze Slovenska. A ty jsou 
věřící. Zaujalo mne, jak se k sobě na-
vzájem chovají, jak jsou vstřícné, jak 
žijí. To mě utvrdilo v tom, že bych se 
měl oženit s věřící ženou. A začal jsem 
se chystat na svůj křest a  přemýšlet 
více o smyslu života. Pán Bůh mě na-
konec povolal, abych se stal knězem, 
a tak jsem odešel do kláštera a násle-
dovalo studium teologie.

Co vám řekli rodiče, když jste jim 
to oznámil?
Mamka brečela. Když se doma nežije 
ve víře, je to pro rodiče šok. Ptala se 
mě, kdy budu mít děti, a já jí odpově-
děl, že na podzim odejdu do kláštera. 
Po čase mi pověděla, že když to řek-
la sousedům, tak ti se moc nedivili. 

Všimli si, že se od dětství bavím se 
všemi, s  mladými i  s  důchodci. Kdo 
jiný by se prý měl stát knězem, říkali 
sousedé. Empatie ve mně byla odmala.

Jak reagovali ostatní členové ro-
diny?
Táta mi řekl, že se s tím neztotožňuje, 
ale bránit mi nebude. Dodal, že budu 
šťastný. Bral jsem to jako požehnání. 
Horší to bylo s  bráchou, který se to 
dozvěděl ve chvíli, kdy umřel táta. 
Bral to tak, že nás ztrácí oba. Trvalo 
nějaký čas, než to přijal. Určitě mu 
pomohlo zjištění, že v klášteře máme 
místnost s činkami a chodím ven v ci-
vilu. Dnes už to určitě bere, jak to je. 
Když nám umřela maminka, přišel 
mi se švagrovou poděkovat. Neuměl 
si prý tak krásné rozloučení předsta-
vit.

I  když jsme nejméně věřící země 
v  Evropě, zůstávají nejočekáva-
nějším svátkem roku Vánoce. Umí-
me je oslavit?
Z Vánoc děláme něco jiného, než čím 
jsou. Začínáme je slavit příliš brzy 
a také končíme dříve, než by se mělo. 
Opět je to o špatné informovanosti, 
lidé neví, co jsou Vánoce, a  převa-
žuje konzumní pohled. Už od listo-
padu hrají v  obchodních centrech 
koledy a  Vánoce pak končí prvním 
pracovním dnem. Koledy patří právě 
až k oslavě narození Ježíše a do doby 
vánoční, která pokračuje i po Novém 
roce. Je to podobné, jako by někdo 
slavil své narozeniny už s měsíčním 
předstihem. To přece nikdo nedělá.

Kdy tedy mají zaznít koledy?
Vánoce se slaví od Štědrého večera 
osm dní a končí 1. ledna. Koledy proto 
nepatří ani k adventním koncertům. Já 
jsem bohužel zdědil tento zvyk i v ra-
dotínském kostele, kdy tu během po-
sledního adventního víkendu zaznívá 
Rybova Česká mše vánoční, která je 
nádherná. Napříště se to budu ale sna-
žit změnit, posuneme ji do Vánoc. To 
samé platí pro rozsvěcení vánočního 
stromu. I  tento moment patří až ke 
Štědrému dnu. Během adventu by se 
měl rozsvítit věnec, ne stromeček, ale 
to mně tolik nevadí. 

Jak je tedy správné trávit advent?
Lidé by se měli zklidnit a připravovat 
se na Vánoce. Těšit se na svátek, péct 
cukroví. Jako moje švagrová, kte-
rá peče během adventu každý večer 
umírněné množství, aby ji to nezniči-
lo. Ta doba má mít nějaký smysl, má 
se nést v  duchu příprav, ne oslav. Je 
mi líto, že od listopadu slyšíme rekla-
mu, že se 10. prosince koná vánoční 
koncert Lucie Bílé. To je velká škoda, 
já bych takové úsilí posunul opravdu 
do vánoční doby. Pak se nabízí otázka: 
Proč je tento koncert vánoční a  kaž-
dou neděli jsou v  televizi adventní 
koncerty? Mnoho lidí zapomíná i  na 
to, proč si dáváme dárky. Protože nás 
Bůh obdaroval svým synem.

Prozradit, nebo neprozradit dě-
tem, kdo kupuje dárky?
Dětem je dobré od malička říkat, že 
se o nás stará Ježíšek, protože je vše-
vědoucí. Zařídí, aby dostaly dárky, 
po kterých touží. Může to například 
vnuknout rodičům. Klidně ať děti Je-
žíškovi píší, ale otvírat okno na Štědrý 
den a tvrdit, že je nosí Ježíšek? To brzy 
pochopí, že to nemůže stihnout. Co si 
dáme pod stromeček? Stačí se navzá-
jem dobře poslouchat a přesně zjistíte, 
co si ten druhý přeje. Když jsem byl 
u  hradní stráže, třeba už v  červenci 
jsem věděl, co nadělím pod stromeček 
své kolegyni. Ta se pak strašně divila, 
že jsem se trefil do jejího přání.

V  radotínské základní škole učíte 
náboženství. O čem s dětmi mluvíte?
Nyní je to předmět zaměřený na ná-
boženství, ale myslím si, že takové 
věci bych mohl zájemcům přibližovat 
na faře. Pravidelný školní předmět by 
mohl být více nasměrovaný k  ději-
nám křesťanské Evropy a ke křesťan-
ské etice. Do školy bych také raději 
chodil například v  rámci občanské 
nauky před Vánoci a  Velikonocemi, 
abych školákům vysvětlil podstatu 
těchto našich největších svátků. Děti 
jsou zvídavé, každý má v  sobě tou-
hu po poznání a  na tom chci stavět. 
Jak s nimi naloží, to už je jejich věc. 
Ostatně v  tom vidím největší svobo-
du každého člověka. 

Petr Buček 

14. CYKLUS NEDĚLNÍCH PŘEDVÁNOČNÍCH KONCERTŮ

1. 12.

První adventní koncert
sopranistka MARKÉTA FASSATI 
v doprovodu STANISLAVA GALLINA 
(klavír)

17:00
kostel farního sboru 
Českobratrské církve 
evangelické v Radotíně

8. 12.

Druhý adventní koncert
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
František Souček (housle), Petr Střížek 
(housle), Petr Holman (viola), Vladimír 
Fortin (violoncello)

17:00
velký sál Kulturního 
střediska U Koruny

15. 12.

Třetí adventní koncert
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SUDOP 
A ORCHESTR UČITELŮ ZUŠ KLEMENTA 
SLAVICKÉHO V RADOTÍNĚ
Adventní sbory
Jakub Jan ryba: Česká mše vánoční

15:00
římskokatolický kostel 
sv. Petra a Pavla 
v Radotíně

Vstupné je formou dobrovolného příspěvku, který bude použit na sociální programy 
a projekty MČ Praha 16 a pro farní účely Římskokatolické farnosti a Českobratrské církve 
evangelické v Radotíně.

FARNÍ CHARITA PRAHA RADOTÍN VE SPOLUPRÁCI SE ZUŠ K. SLAVICKÉHO

5. 1. 2020

Tříkrálový koncert
Zazní Missa pastoralis J. Schreiera, 
písně, koledy a pastorely. 
Vystoupí dětský sbor ZUŠ K. Slavického 
a CORO DI AULA REGIA ZE ZBRASLAVI 
s komorním orchestrem

16:00
římskokatolický kostel
sv. Petra a Pavla 
v Radotíně

Vstupné dobrovolné. Výtěžek vstupného bude použit ve prospěch tříkrálové sbírky.

Páter Timotej vysvětluje, jak by se měl trávit advent a co patří k Vánocům. Páter Timotej vysvětluje, jak by se měl trávit advent a co patří k Vánocům. 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO si je možné vyzvednout v radotínském kostele 
sv. Petra a Pavla 23. prosince od 15 do 17 hodin.
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1. NE  kostel ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ

  17:00, První adventní kon-
cert, sopranistka Markéta 
Fassati v doprovodu kla-
víristy Stanislava Gallina

Nejkrásnější adventní skladby napříč českou 
i světovou hudbou, vstupné dobrovolné.

3. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Poslední aristo-

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

20:00, Zábava zábava, POL  
Příběh tří úspěšných žen, které se kvůli 
alkoholu ocitají na životní křižovatce.

4. 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, Ermitáž – síla umění, IT (více na str. 7)

20:00, Bílá jako padlý sníh, FR 
Na mladou a krásnou Claire žárlí nevlastní 
matka tak moc, že se rozhodne ji zavraždit. 
Dívku ale zachrání neznámý muž.
 

5. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Jumanji: Další level, 

USA
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do 
hry, aby našli Spencera. Zjistí však, že se hra 
změnila a že přežít bude mnohem náročnější.

20:00, Špindl 2, ČR
Nejkrásnější sjezdovky a nejdivočejší noční 
život na vás opět čekají v pokračování 
úspěšné české komedie.

6. PÁ  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Zmrazovač, Kočovné 

divadlo Ad Hoc
Komediální operní a mafiánské drama, 
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 230 Kč

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, Poslední aristokratka, ČR
 

7. SO  CENTRUM VRÁŽ ČERNOŠICE
  10:00 až 18:00, Mikulášské 

trhy

KINO RADOTÍN 
15:30, PRO DĚTI, Pat a Mat: Kutilské 
trampoty, ČR

Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich 
zvyklí, přinášejí zábavu na ostří šrou-
bováku a legraci, až se hřebíky budou 
prohýbat.

17:30, Valhalla: Říše bohů, DÁN, NOR, 
ISL
Po pestrobarevném zpracování od Marvelu 
přinášejí pohled na severské báje samotní 
Seveřané, v opravdovějším, drsnějším 
a temnějším stylu Vikingů.

20:00, Špindl 2, ČR

8. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Andělé ze zapo-

menuté skříňky, Divadelní 
seskupení Žlutý kopec

Vánoční příběh o tom, jak adventní 
andělé vykonávají své povinnosti, 
vstupné 90 Kč

17:00, Druhý adventní koncert, Zemlin-
ského kvarteto (více na str. 6)
Vstupné dobrovolné

KINO RADOTÍN
16:00, Bésame Mucho: Juan Diego Flórez, 
RAK (více na str. 7)

10. ÚT  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Čaj o třetí, Tradiční 

setkání radotínských senio-
rek a seniorů

Vánoční písničky, koledy a pohodové hity 
v podání skupiny Bartet

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, Výjimeční, FR
Od autorů komedií Nedotknutelní (2011) 
a Dokud nás svatba nerozdělí (2017) 
přichází zatím nejosobnější projekt, plný 
naděje a humoru.

11. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Román pro 

pokročilé, ČR
Jaký je život rozvedených mužů, odděle-
ných naštvanou exmanželkou od stolu, lože 
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na morálku 
a sebevědomí?

 17:30, Poslední aristokratka, ČR

 20:00, S chutí Toskánska, IT
Temperamentní kuchař a jeho znevýhod-
něný student vytvoří originální dvojici, 
pro kterou žádný sen není nesplnitelný.

12. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Valhalla: Říše bohů, 

DÁN, NOR, ISL

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

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

království II, 3D, USA

 20:00, Špindl 2, ČR

14. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Pat a Mat: 

Kutilské trampoty, ČR
 
17:30, Jumanji: Další level, 3D, USA

20:00, Poslední aristokratka, ČR
 

15. NE  KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 
RADOTÍN

  15:00, Třetí adventní 
koncert Pěveckého sboru 
SUDOP a orchestru ZUŠ 
K. Slavického

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

17. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Vlastníci, ČR

20:00, Ermitáž – síla umění, IT (více na str. 7)

  

18. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Špindl 2, ČR

20:00, Last Christmas, USA
Hvězda Hry o trůny Emilia Clarkeová 
září, baví a dojímá ve vánoční romantické 
komedii oscarové scenáristky Emmy 
Thompsonové.

 19. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Vánoční potlach

Známé songy od 60. let ve stylu country, 
folku a další hudební lahůdky v podání 
skvělých hudebníků z kapely Bartet. 
Přijďte si posedět, popovídat s přáteli, dát 
si vínečko a zazpívat písničky Waldemara 
Matušky, Michala Tučného, Roberta Křes-
ťana, Greenhorns a dalších.
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 
130 Kč

KINO RADOTÍN
17:00, Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA
Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywal-
kerů se zrodí nové legendy a odehraje se 
konečný boj za svobodu galaxie.

 20:00, Star Wars: Vzestup Skywalkera, 
3D, USA

20. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:00, Star Wars: Vzestup 

Skywalkera, 3D, USA

 20:00, Star Wars: Vzestup Skywalkera, 
USA

21. SO  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Trollové 

a kouzelný les, NOR, KAN
Jednoho dne oblíbený král kvůli zradě zka-
mení. Jeho syn Trym musí projít s pomocí 
přátel zakázaným kouzelným lesem a krále 
zachránit.

 17:30, Louskáček, VB (více na str. 7)

29. NE  KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 
RADOTÍN

  17:30, Koncert cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka

Dlouhodobější akce
 KNIHOVNA RADOTÍN
Výstava fotografií z celorepublikové 
studentské soutěže Photocontest, kterou 
pořádá Gymnázium Oty Pavla v Radotíně 
(celý prosinec).

Kalendář

Kulturní program na prosinec 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

Radotínské kino promítne 19. a 20. prosince nový film z řady Star Wars. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se Radotínské kino promítne 19. a 20. prosince nový film z řady Star Wars. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se 
zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

Hvězda Hry o trůny Emilia Clarkeová září, baví a dojímá ve vánoční romantické komedii Last Christmas. Kino novinku Hvězda Hry o trůny Emilia Clarkeová září, baví a dojímá ve vánoční romantické komedii Last Christmas. Kino novinku 
uvede 18. prosince.uvede 18. prosince.

Film Ledové království II uvidí nejen dětští návštěvníci 6. a 13. prosince.Film Ledové království II uvidí nejen dětští návštěvníci 6. a 13. prosince.

Vánoční příběh Louskáček v podání londýnského Královského baletu promítne Kino Radotín 21. prosince.Vánoční příběh Louskáček v podání londýnského Královského baletu promítne Kino Radotín 21. prosince.
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Adventní koncerty
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Kulturní dárky 
nakoupíte v Koruně

Svět je jiný 
než kdysi, 
říkali naši, 

říkala to i  ba-
bička, říkáme to 
i  my. Děti tráví 
hodiny u  mobi-
lů, počítačů, my 
rodiče pak celé dny v  práci. Mnohdy 
není ani síla přečíst pohádku na dobrou 
noc, a nakonec jsme ještě rádi, že si děti 
vystačí s těmi elektronickými hračkami, 
co za nás nebyly. Vyučující i psycholo-
gové naříkají nad malou slovní zásobou 
našich ratolestí či špatnou výslovností, 
neschopností hrát si, číst si nebo jít jen 
tak ven. Rodiče hledají chybu ve škole, 
škola zase v rodinách. 

Vraťme se v  této době předvánoční 
na chvíli do dob, kdy spolu rodiny 
trávily víc času, četly se pohádky, děti 
si uměly hrát. Být spolu je stejně nej-
větší dárek i vklad. Třeba u nás doma 
jsme často v době vánoční chodili za 
kulturou. Jednou do loutkového diva-
dla, jindy na koncert nebo operu. Já 
se sestrou jsme milovaly pocit „skoro-
dospělosti“ a sváteční atmosféru v di-
vadle nebo na koncertě. I  když jsme 
některé opeře vůbec nerozuměly, ne-
přiznaly bychom to ani za nic. 

Doma jsme si se sestrou potom vy-
ráběly loutky, kostýmy a  zkoušely si 
své kulturní zážitky interpretovat po 
svém. Recitovaly a  zpívaly jsme jako 
o život. Musím přiznat, že dosti faleš-
ně, ale o to víc nahlas. Rodiče se smáli, 
tleskali, někdy i prosili, abychom toho 
už nechaly. Áriemi z Prodané nevěs-
ty jsem rodinu trápila asi půl roku. 
Byla legrace a byli jsme hlavně hodně 
spolu. Možná proto dodnes nejraději 
dávám i dostávám jako vánoční dárky 
vstupenky na kulturu. Balení těchto 
dárků nevyžaduje navíc žádné úsilí 
ani riziko, že netrefíte velikost. 

A zde mám pár tipů i pro vás: Nový rok 
začneme v Koruně zvesela. Sezonu za-
hájí psychiatr Radkin Honzák s před-
náškou na téma Humor v  medicíně. 
A  jak pana doktora známe, o  humor 
nebude nouze. Na přednášku známé-
ho odborníka na závislosti, Karla Ne-
špora, s názvem Smích a komunikace, 
zase pozvěte všechny zapšklé příbuzné 
a známé. Maturantům a opravdu vel-
mi otrlým divákům doporučujeme 
kladenské divadlo V.A.D. a jejich dra-
matizaci slavného románu Ladislava 
Klímy Utrpení knížete Sternenhocha. 

Sólo pro Radotín – takový název po-
nese jedna velká pantomimická show. 
Připravuje ji pro nás skvělý mim a ra-
dotínský soused i  pedagog Michal 
Hecht. Pro velký úspěch listopadové-
ho představení se v aule opět setkáme 
s Petrem Nárožným, tentokrát ve hře 
Víš přeci, že neslyším, když teče voda. 
Spolu s ním uvidíme i Václava Vydru, 
Naďu Konvalinkovou, Libuši Švor-
movou a další. 

A pro milovníky hudby jsou zde dva 
horké tipy: koncert kapelníka Tra-
bandu, Jardy Svobody, který bude 
v  Koruně, a  vystoupení moravského 
multiinstrumentalisty Vlasty Redla, 
který se chystá do školní auly. To ale 
zdaleka není vše. Nakupovat a vybírat 
můžete klidně z domova teď hned na 
www.ukorunyradotin.cz. 

Těšíme se na vás! 

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Sloupek kulturistkyPetr Holman ze Zemlinského kvarteta: po koncertě jdeme na pivo
V neděli 8. prosince odehraje v Koruně adventní koncert Zemlinského kvarteto. Členem tohoto 
smyčcového souboru je také violista Petr Holman (44), který donedávna žil v Radotíně.

V Radotíně jste bydlel 12 let, 
jak se vám tady žilo?
Dobře. Radotín má spoustu 

příjemných míst pro rodiny s  dětmi, 
například biotop, nyní se přidal i krytý 
bazén. Fajn je i místní kino. Já už sice 
v Radotíně nejsem, ale děti tu chodí na 
atletiku, fotbal i  na biatlonový krou-
žek. Má nejstarší dcera hrála dlouho 
lakros, ale kvůli přestupu na hudební 
gymnázium už toho musela nechat. 
Hraje jako já na violu.

V  prosinci vystoupíte v  Koruně, 
pokolikáté už to bude?
Přijedeme s  naším kvartetem už po-
třetí. Jednou jsme koncertovali v evan-
gelickém kostele Na Betonce, podruhé 
v Koruně. Letos v prosinci zahrajeme 
skladby Josepha Haydna, Josefa Suka 
a Ludwiga van Beethovena.

Vaše kvarteto hraje už 25 let. Jste 
stále ve stejném složení?

Tři z nás jsme se dali dohromady bě-
hem studií na konzervatoři, ale ještě 
předtím jsme společně působili ve 
skvěle vedeném Pražském student-
ském orchestru. Poslední člen je 
s  námi 20 let. Všichni se známe už 
z  hudebky, pak jsme prošli konzer-
vatoří, Akademií múzických umění 
a společně jsme studovali i ve švýcar-
ské Basileji. 

To asi musíte být kamarádi i mimo 
pódium. 
Jsme přátelé, na rozdíl od jiných sou-
borů, jejichž členové nemohou na 
koncerty cestovat jedním autem nebo 
letadlem a  bydlet ve stejném hotelu. 
My jdeme po koncertu společně na 
pivo a čím jsme starší, tím víc si toho 
vážíme. Každý máme jinou zálibu, ale 
hudba nás spojuje. Někdo vaří, jiný ve 
volném čase zahradničí nebo má zá-
libu v  internetu, dva z  nás sledujeme 
sportovní akce. 

Jak jste se dostal k hraní?
Po základní škole jsem šel na mate-
matické gymnázium a  poté i  na ma-
tematicko-fyzikální fakultu. Ale po 
celou dobu jsem chodil hrát na housle 
do základní umělecké školy. Ve 13 le-
tech jsem přešel na violu a to mě zača-
lo hodně bavit. Ve třetím ročníku na 
matfyzu jsem udělal přijímací zkoušky 
na konzervatoř. Nastoupil jsem tam 
pozdě, chodil jsem do třídy s o pět let 
mladším kolegou z  kvarteta. A  dnes 
tam vyučuji.

Kolik koncertů ročně odehrajete? 
Do kterých slavných sálů jste se 
podívali?
Mezi 50 a  70 koncerty, rekord jsme 
měli asi 95 vystoupení v jednom roce, 
ale to už bylo příliš. Každé kvarteto se 
chce dostat do nejslavnějších komor-
ních sálů. Nám se to podařilo. Za-
hráli jsme v londýnské Wigmore Hall 
i  v  amsterdamském Concertgebouw. 
V obou už jsme hráli vícekrát a  jsme 
rádi, že nás zvou pravidelně. Vydává-
me i cédéčka, už jich byly na dvě desít-
ky. Letos jsme dokončili disk s názvem 
Janáček live 2018. Díla tohoto sklada-
tele patří k našim nejoblíbenějším.

Co si rád poslechnete, když si po-
třebujete od vážné hudby odpoči-
nout?
Jak se říká, ticho léčí. Ale mám rád 
slavné klasické skladby i starší rocko-
vé kapely, dále také Beatles nebo české 
Buty. 

Petr Buček

Program všech adventních koncertů na 
str. 4

INFO

Zemlinského kvarteto vzniklo v roce 1994. V roce 2010 se stalo vítězem mezinárodní soutěže smyčcových 
kvartet ve francouzském Bordeaux, je také laureátem mezinárodních soutěží smyčcových kvartet v kanadském 
Banffu (2007), v Praze (Pražské jaro 2005) a v Londýně (2006), kde zároveň získalo Cenu publika. Pravidelně 
koncertuje v České republice i v zahraničí (Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Španělsko, 
Velká Británie, Irsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Kanada, USA, Brazílie, Jižní Korea). Vystoupilo 
například ve Wigmore Hall v Londýně, v amsterdamském Concertgebouw, v Cité de la Musique v Paříži, 
v Library of Congress ve Washingtonu, v Seoul Arts Center v Jižní Koreji nebo opakovaně na Pražském jaru. 
Zemlinského kvarteto tvoří František Souček (housle), Petr Střížek (housle), Petr Holman (viola) a Vladimír 
Fortin (violoncello). 

Petr Holman (druhý zprava) se svými kolegy ze smyčcového kvartetaPetr Holman (druhý zprava) se svými kolegy ze smyčcového kvarteta
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Mami, babi, tati, dědo, vezměte nás na divadlo
Ve volnějších chvilkách si v Koruně hrajeme s pejsky, princeznami, čerty a dalšími. Snažíme se totiž 
zachránit stařičké loutky z legendárního loutkového divadla, které v Koruně léta působilo. Přemýš-
líme při tom, proč stále méně a méně rodičů bere své děti na dětská představení. A zda je vůbec 
budeme v Koruně dál pořádat.

osvětlení byl na 120 voltů, stmívače 
byly na reostaty, žádná elektronika,“ 
vzpomíná Jiří Moravec. Pustil se do 
opravy a dostal tu nakonec i další 
práci. 

Místní loutkáři, tehdy pod státním 
podnikem Janka, závod Rudných Let-
nic, studovali hru, v níž hrál kozel. 
Chyběla mu však zadní noha. „Nedalo 
mi to a pustil jsem se do jeho opravy. 
Příště zase chyběl vodič loutek, takže 
nakonec jsem ke všemu začal hrát 
i loutkové divadlo,“ říká Jiří Moravec. 
Láska k loutkám mu od té doby zů-
stala, právě vyrábí Kašpárka s otevírací 
pusou pro svého dvouletého vnuka. 

Z Koruny nyní máme na vás, na čte-
náře těchto novin, dvě prosby: Pomozte 
nám zachránit pohádky a choďte 

A jak tak čistíme ty krásné 
čerty, anděly a další kou-
zelné bytosti, je nám čím 

dál tím více jasné, že bez pohádek to 
prostě v tomto světě není ono. Navíc 
zde máme místní divadelní spolek 
Gaudium a také spousty pamětníků. 
Jednou, právě při čištění pejska, zakle-
pal pan Moravec, který k nám chodí 
na údržbu vzduchotechniky. Uviděl 
pejska, oči se mu rozzářily a zvolal: 
„Jé, toho jsem asi dělal já!“ 

Následně jsme se dozvěděly, kde se 
loutky vzaly. „Někdy v osmdesátých 
letech jsem potkal Bohouše Jánského, 
který říkal, že jim vypadla v Koruně 
elektřina. Zůstali potmě i s celým 
loutkovým divadlem. Tak jsem po-
prvé přišel do Koruny a připadal si 
jak v minulém století. Celý rozvod 

s dětmi do divadla, ideálně do Koruny. 
A druhá prosba: máte-li doma nějaké 
fotky, vzpomínky, jaké to bylo v Ko-
runě, když se tu hrálo loutkové divadlo, 
prosím pošlete nebo přineste nám vše, 
co najdete. Chceme tuto historii zpra-
covat a vystavit nejen tyto loutky v při-
pravovaném komunitním centru, které 
vznikne hned vedle Koruny (o něm píší 
tyto noviny na str. 1 a 3). 

A vy, co neumíte zrovna hrát divadlo 
nebo vyrobit loutku, přijďte s dětmi na 
vánoční pohádku v neděli 8. prosince 
v 15 hodin. Na programu máme hru 
Andělé ze zapomenuté skřínky. A na-
učit se, jak vyrobit loutku, nebo zkou-
šet hrát divadlo budeme v novém ko-
munitním centru snad už za dva roky. 
Těšíme se! 

Dana Radová a Věra Peroutková

Co by byl prosinec bez Mikuláše, bez radotínských adventních koncertů nebo bez 
mafiánské opery Il Congelatore – Zmrazovač? Toto dnes již kultovní představení 
Kočovného divadla Ad Hoc, které přijíždí do Radotína každý rok ve stejnou dobu 
již několik let, dojme, nadchne, rozesměje a odbourá milovníky opery a zaryté 
odpůrce tohoto žánru silně nahlodá. Vstupenky mizí rychle, protože kdo tohle 
viděl jednou, musí vidět dvakrát, i třikrát. A dobří diváci se vracejí. 

(kor)

Kočovné divadlo Ad Hoc – Zmrazovače k Mikuláši!Jedna z loutek z KorunyJedna z loutek z Koruny

Fo
to

: D
an

a 
R

ad
ov

á

Fo
to

: D
an

a 
R

ad
ov

á



|7| Kino/knihovna/sudoku

Do kina na Ermitáž 
nebo na předvánočního Louskáčka

Výherci z minulého čísla:
Kateřina Vopálková, Radotín
Eva Poslušná, Radotín
Zdeněk Suchomel, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 14. 12. 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

Radotínské kino uvede v prosinci vedle klasické filmové produkce (kom-
pletní program na str. 5) také pár uměleckých lahůdek. Diváci si mohou 
zblízka prohlédnout petrohradskou Ermitáž a v sobotu před Štědrým 
dnem nabídne zážitek pro celou rodinu klasický balet Louskáček s vánoční 
tematikou v podání londýnské Královské opery.

Dokument Ermitáž – síla umění, 
středa 4. prosince od 17:30 hodin 
a v úterý 17. prosince od 20:00 
hodin

Oscarový herec Toni Servillo 
(Velká nádhera) provází vel-
kolepým dokumentárním fil-

mem a  vypráví tak příběh, který se 
postupně za 250 let odehrál na chod-
bách slavného muzea i v ulicích ma-

gického Petrohradu. Film přibližuje 
historii na pozadí napoleonských 
válek, revoluce v roce 1917 i totalitní 
éry ve 20. století až do současnosti. Ve 
sbírkách Ermitáže se ukrývají cenná 
díla velikánů, jakými byli Leonardo, 
Raffael, Van Eyck, Rubens, Tizian či 
Rembrandt, která film zobrazuje vů-
bec poprvé ve vysokém rozlišení na 
velkém plátně.

Záznam koncertů Bésame Mucho: 
Juan Diego Flórez, neděle 8. pro-
since od 16:00 hodin
Jeho vášeň pro latinskoamerickou 
hudbu začala v raném věku, když byl 
ještě dítě. „Vyrostl jsem s nádhernými 
písněmi z Latinské Ameriky,“ říká te-
norová hvězda Juan Diego Flórez. Jeho 
babička hrála na klavír a jeho otec Ru-
bén je v  Peru slavným lidovým zpě-
vákem, jehož velkou oblíbenkyní je 
slavná Chabuca Granda, která dosáh-
la svého úspěchu klasickými písněmi 
jako „José Antonio“. Také písně z Kuby 
a Mexika (zejména písně Josého Alfre-
da Jiméneze) a dalších latinskoameric-
kých zemí Flóreze také fascinovaly od 
útlého věku. „Tato hudba jde přímo do 

srdce, protože se zabývá věcmi, které 
nás přímo ovlivňují, jako je domov, 
rodina, radost z lásky a bolest z lásky,“ 
říká Flórez.

Záznam baletu z Královské opery: 
Louskáček, sobota 21. prosince 
od 17:30 hodin
Louskáček platí už dlouho za jeden 
z  nejkrásnějších způsobů, jak objevit 
kouzlo baletu – a v sezoně představu-
je příjemnou zábavu pro celou rodinu. 
Čajkovského neobyčejně populární 
hudba je jako stvořená pro štědrovečer-
ní dobrodružství Klárky a její hračky – 
Louskáčka. Jejich cesta do země slad-
kostí přináší několik velmi známých 
baletních zážitků, jako je tanec Cuk-
rové víly nebo Květinový valčík. Cho-
reografie Petra Wrighta pro Královský 
balet zachovává ducha ruské baletní 
klasiky s  dobovými detaily, tančícími 
sněhovými vločkami a množstvím só-
lových rolí a ansámblů v provedení do-
konalé špičkové techniky. 

(kin)

Od 22. prosince do 1. ledna Kino 
Radotín nehraje.

Tipy radotínské knihovny
na dárky pro čtenáře

Jakou knížku nadělit dětem 
a dospělým čtenářům? Nechejte 
se inspirovat tipy z  radotínské 

knihovny.

Pro menší děti se například hodí Vá-
noční příběhy: Snížek anglické au-
torky Holly Webbové. Přináší příběh 
odehrávající se v  tajemném předvá-
nočním čase a  vyprávějící o  jedné 
malé dívence ze současnosti, dvou 
sestrách z  viktoriánské Anglie a  jed-
nom kouzelném bílém kocourovi. 
Dalším tipem na knihu pro malé čte-
náře je Tomova půlnoční zahrada 
Philippy Pearceové. Autorka je také 
z Anglie a napsala pohádkový příběh 
o chlapci, který má strávit léto u  tety 
a strýčka, a tak se smiřuje s tím, že ho 
čekají týdny plné nudy. Ovšem v noci 
objeví nádhernou zahradu, ačkoliv mu 
všichni říkali, že tu žádná není. Do tře-
tice z Anglie, pro větší a zvídavé děti, 
je kniha Marka Brakea a Johna Chase 
Harry Potter a věda: Čarovná věda 
na pozadí kouzel, podivných před-
mětů, lektvarů a  mnohého další-
ho. Knížka zkoumá vědecké principy 
oblíbených postav, kouzel, předmě-
tů a  scén ze světa tohoto literárního 
hrdiny. Mimo jiné se ptá na otázky: 
Spatříme někdy neviditelný plášť? Jak 
nebezpečná jsou létající košťata? 

Malí i  velcí milovníci her ocení pub-
likaci Retrohraní. „Zavzpomínejte 
na dětství a  naučte své děti starým 
dobrým hrám,“ slibuje autorka. Přes 
200  her z  doby, kdy nebyly mobily, 
posbírala a sepsala Alice Kavková. Vý-
borným nápadem na koupi dárku pro 
dítě je snad cokoliv z edice Kouzelné 
čtení od nakladatelství Albi. Jedná se 
o unikátní výukový systém, který dě-
tem přináší spoustu informací a zába-
vy. S pomocí elektronické tužky se čte-
nář dotkne obrázku nebo textu a ozve 
se mu příslušná informace, zvuk nebo 
hudba. Pro děti od dvou let jsou z této 
řady vhodné Domácí zvířátka či 
Denní činnosti. Tříleté děti si najdou 
zábavu s publikací Když roboti bre-
bentí, což je logopedická kniha, kte-
rá obsahuje hravé úkoly podněcující 
děti k mluvení, a tím i k procvičování 
problematických jazykových jevů. Pro 
předškoláky je vhodným dárkem také 
Pohádkové učení od Albi. Na děti 
tu čekají zábavné hry a  nechybí ani 
pohádky a písničky. Součástí Kouzel-
ného čtení je také mluvící puzzle Čes-
ká republika či Svět. Na školáky Albi 
pamatovalo pub likacemi věnovanými 
například vyjmenovaným slovům, 
anatomii lidského těla, angličtině nebo 
přírodovědě. Nelze opomenout ani 
Kouzelné čtení věnované dinosaurům, 
autorsky se na něm podílel Radotíňák 

Štěpán Rak mladší. Ze stejné řady po-
chází i titul Betlém, kde se dětí dozvě-
dí, k čemu se používají jesličky, co je to 
kadidlo, kdy se začaly zdobit vánoční 
stromečky a jak to je se třemi králi. 

A  co může potěšit jako dárek pod 
stromeček dospělé čtenáře? Novinkou 
z  české produkce je kniha o  samotá-
řích Jako v nebi, jenže jinak autorů 
Aleše Palána a  fotografky Johany Po-
šové. Navazuje na úspěšný titul Radě-
ji zešílet v divočině a přináší setkání 
s dalšími solitéry žijícími stranou civi-
lizace. 

Novinkou nejen českou, ale dokonce 
radotínskou je Lustr pro papeže. 
Skutečný příběh z  pekla normalizač-
ních lágrů napsal v Radotíně žijící spi-
sovatel Jan Tománek. Populární Liane 
Moriartyová přišla před Vánoci s no-
vinkou Úplně cizí lidé. Devět klientů, 
devět různých životních příběhů. Tito 
doposud neznámí lidé se prvně setkají 
v luxusních lázních uprostřed pustiny, 
aby zde společně podstoupili proměnu 
duše i  těla. Příběh o  složitosti rodin-
ných pout a  vztahů na pozadí drsné 
aljašské přírody napsala Kristin Han-
nahová, najdete ho pod názvem Vel-
ká samota. Pojednává o  tom, jak se 
Ernst Allbright vrací z bojů ve Vietna-
mu domů jako jiný člověk. Je neklid-
ný, trpí nočními můrami, nedokáže si 
udržet práci. Pro milovníky humoru, 
cestování a  dobrodružství napsal La-
dislav Zibura knihu Prázdniny v Ev-
ropě. Na čtenáře čeká 14 tisíc kilome-
trů stopem napříč Evropou z  Polska 
přes malebné Pobaltí až za polární 
kruh a následně z horkých Athén přes 
divoký Balkán zpátky domů. Když spi-
sovatele Neila Gaimana posadili při 
udílení Oscarů za rok 2009 na první 
balkón, odkud toho moc neviděl, ne-
měl příliš dobrou náladu a  nudil se. 
Díky tomu zážitku vznikl text Postře-
hy z poslední řady. 

A nakonec něco z obrovské produkce 
pro ty, kdo si odpočinou četbou napí-
navých románů, thrillerů a detektivek. 
Rachel Caineová napsala knihu Na 
dně. Přináší napínavý příběh ženy, 
z  jejíhož manžela se vyklubal sériový 
vrah. A  právě před Vánoci vychází 
nová detektivka anglického autora 
žijícího na Slovensku Roberta Bry-
ndzy, Kanibal z  Nine Elms. Hlavní 
hrdinka nové řady se jmenuje Kate 
Marshallová a bývala vycházející hvěz-
dou londýnské policie. A  ještě tip na 
detektivku, kde sice nechybí mrtvola, 
ale ani humor a vtip. Jmenuje se Příliš 
vysoký let a napsala ji Kerry Green-
woodová. 

Irena Farníková

Cenu pro vítěze sudoku, 
kávu a dezert, věnuje 
nový radotínský 
restaurant MUSA.
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Petrohradskou Ermitáží provází Petrohradskou Ermitáží provází 
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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 
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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

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

 PPŘŘIIJJMMEEMMEE  
pprroo  cchhrráánněěnnáá  pprraaccoovvnníí  mmííssttaa  

IINNVVAALLIIDDUU  
  rrooddiinnnnáá  ffiirrmmaa  vv  ŘŘeeppoorryyjjíícchh  
  ppoohhooddoovvéé  pprroossttřřeeddíí  

Tel.: 606 620 936 
        www.apap.cz

Přijmu zdravotní sestru 

na zubní oddělení 
polikliniky v Radotíně 

Nástup 1. 1. 2020, 

na zkrácený úvazek.

MUDr. Daniela Rejchrtová 
Tel. 257911289, 608637680, 603180868

 

pro řízení nákladního auta, 18t sklápěč 
Nástup možný ihned nebo po dohodě. 

 

      V případě zájmu práce možná i o víkendech. 
 

Informace na tel.: 736 688 955 
 

                     GARBINE s.r.o., Na Pískách 225, Kosoř 
e-mail: garbine@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Jana Vaňková 
Nová poliklinika Zbraslav 

Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav  
www.vyzivavezdraviinemoci.cz  tel: 602 242 153 
• dlouhodobá pomoc při úpravě váhy 
• léčba obezity 
• výživa dětí 
• stanovení množství nitrobřišního tuku 
• nyní v nabídce jarní prodloužené programy 

s detoxikací těla 

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské

Prvomájová 1359
Praha 5 - Radotín

Tel. 720 663 796

Inzerujte
u nás
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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
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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 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

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

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,

Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra 
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 28. 11. 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 30. 12. 2019.

Uzávěrka pro inzerci: do 16. 12. 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

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
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Badmintonistka Kateřina Mikelová: Chceme evropskou medaili

Radotínská gymnazistka Kateřina 
Mikelová (17) patří k  nadějím 
českého badmintonu. Členka 

juniorské reprezentace do 19  let svou 
pozornost začíná směřovat k  mistrov-
ství Evropy 2020, na kterém chce český 
tým bojovat o cenné kovy. Nyní ji však 
přibrzdilo zranění.

V  říjnu jste se účastnila junior-
ského mistrovství světa v Kazani. 
S jakým výsledkem?
V  soutěži družstev jsme skončili na 
17. místě, což je úspěch. Po dlouhé době 
jsme porazili výborné Angličany a hráli 
jsme vyrovnané klání proti Francii, kte-
rá nakonec skončila na osmém místě. 
Znamená to, že příští rok budeme patřit 
na mistrovství Evropy v týmové soutěži 
k  favoritům. A  právě k  tomuto turnaji 
směřuje moje příprava.

Jak jste dopadla v konkurenci sil-
ných hráček z  Asie v  turnaji jed-
notlivců?

V  singlu jsem postoupila do druhé-
ho kola mezi 64 nejlepších hráček na 
světě. I to považuji za úspěch. Hráčky 
z  badmintonově vyspělejší Asie jsou 
velmi silné. Když v  prvních kolech 
dostanu někoho z Evropy, mám více 
šancí se alespoň porvat o  výsledek. 
Já jsem v  úvodním zápase porazila 
Finku Salonenovou, ale na Bishtovou 
z  Indie už jsem ve druhém kole ne-
stačila. 

Není jednodušší prosadit se ve 
čtyřhře?
Debla hraji jako doplněk, který mě 
baví. Trénuji pouze dvouhru. Na mis-
trovství světa jsem ve čtyřhře nastou-
pila spolu s  Maďarkou Petrou Mes-
zárosovou. V  prvních dvou kolech 
jsme porazily dvojice z  Kazachstánu 
a Lotyšska, ve třetím na nás čekaly In-
donésanky. Ty už jsme porazit nedo-
kázaly. Třetí kolo jsme uhráli i v mixu 
spolu s  Janem Janoštíkem. Tam nás 
zastavil pár z Německa.

Jak často trénujete?
Dvakrát denně, mým osobním tre-
nérem je Jakub Bitman, stále ještě 
aktivní hráč, dlouholetý reprezentant 
a  několikanásobný mistr republiky. 
Teď mám ale přestávku, natrhla jsem 
si stehenní sval. Dva týdny nesmím 
vůbec trénovat, až na nějaké posilo-
vací cviky.

Stihnete prosincový republikový 
šampionát?
Chtěla bych, ale to se uvidí. Obhajuji 
na něm tři druhá místa z  loňska, kdy 
jsem startovala ve dvou kategoriích, 
do 17 a do 19 let. Letos už patřím jen 
do devatenáctek a chtěla bych domácí 
šampionát v singlu vyhrát. Své hlavní 
soupeřky jsem v poslední době porá-
žela, takže si věřím. Ale rozhodne můj 
zdravotní stav.

Jak se dá skloubit studium na 
gymnáziu s badmintonem na nej-
vyšší úrovni?
Díky vstřícnému přístupu radotín-
ského gymnázia to možné je, za což 
mu musím poděkovat. Domlouvám 
se individuálně s každým vyučujícím, 
všechny školní testy musím plnit, ale 
zároveň mne nechávají, abych se vě-
novala sportu. Trénuji jednou dopo-
ledne a jednou odpoledne. Každý den 
v  týdnu. Víkend mám volný jednou 
měsíčně. V sobotu a v neděli jsou na 
programu turnaje, často v zahraničí.

Za rok už si budete vybírat vyso-
kou školu, chcete ji spojit s  bad-
mintonem?
Chtěla bych, ale je to hodně finančně 
náročné. Badminton se studiem by 

MEGA
27.11.¯6.12. 2019

výprodeJ
letos nově i paddleboardy

Nenechte si ujít 
náš jedinečný 
předvánoční

sNowboardy / lyže / zimNí oblečeNí / batohy / trička / mikiNy 
sportoVNí boty / kšiltoVky, rukaVice a vše na co si jen vzpomenete

prodej Věcí přímo ze skladukaždý den 11–19 hodin
Jinočany, Severní 274 (vedle hal Modus a Ptáček)

výprodej (210x148 leták).indd   1 22.10.2019   20:03:29

Žáci vybojovali stříbro
Radotínští badmintonisté do 

15  let vyslali na republikový 
šampionát dvě družstva, která 

získala stříbrnou medaili a deváté mís-
to. Umístění na stupních vítězů vybo-
jovali také jednotlivci.

Oba týmy nejprve bojovaly ve sku-
pinách. Silnější družstvo prohrálo 
s  Rychnovem, ale porazilo Benátky. 
Postoupilo do finálové osmičky z dru-
hého místa. Tým B měl výrazně těžší 
skupinu. Nejprve prohrál s  Libercem, 
poté však porazil Ostravu. Kvůli hor-
šímu skóre však nepostoupil do horní 
skupiny, a tak bojoval ve skupině o 9. až 
12. místo. V něm v neděli nenašel pře-
možitele a celkově skončil devátý. 

Áčko ve čtvrtfinále narazilo na ostrav-
ský tým, který celkem bez problémů 
přehrálo. V semifinále radotínští hráči 
dokázali porazit v  poměru 4:2  i  tým 
z pražského Proseku. Ve finále opět na-
razili na silný Rychnov s reprezentanty 
do 15 let P. Maňáskem a P. Maixnero-

vou. Ve dvouhrách si týmy rozdělily 
body po dvou, a tak o vítězi rozhodo-
valy párové disciplíny. Ani první dva 
debly nepřinesly rozuzlení, každý tým 
zvítězil v jednom z nich. Rozhodovala 
proto smíšená čtyřhra. V  té nakonec 
zvítězili hráči Rychnova. 

Na brněnské mistrovství republiky 
v badmintonu družstev do 15  let od-
jelo z radotínského oddílu 13 hráčů – 
T. Bláha, P. Hnilica, J. Karban, A. Král, 
M.  Kovář, J.  Marek, H.  Chvalová, 
A.  Klímová, L.  Paterová, A.  Vávrová, 
L. Vyšehradská, K. Klímová a E. Knai-
slová. Kromě stříbra v soutěži družstev 
uspěli i jednotlivci. Tomáš Bláha získal 
v  kategorii U15 bronzovou medaili 
v singlu a smíšené čtyřhře. Adam Král 
s Milanem Kovářem byli v deblu také 
třetí. Na bronzová umístění dosáhli 
radotínští badmintonisté také v  kate-
gorii U17: Daniel Furst a Petr Nejed-
lý ve čtyřhře a Ema Staňková v mixu 
i deblu dívek. 

Halka Bitmanová

INFO

Malé děti zajímající se o badminton mohou přijít na trénink do 
sportovní haly v Radotíně v úterý nebo ve středu od 15:30 do 17:00 
hodin.

bylo ideální spojit v  Dánsku, Francii 
nebo Španělsku. Hlavně v Dánsku tré-
nují nejlepší badmintonisté z celé Ev-
ropy, tam by to pro mne mělo největší 

přínos, abych se dále zlepšovala. Zatím 
o tom s rodiči mluvíme, ale nic reálné-
ho nemáme. 

Petr Buček 

Mikelová hraje ve svých 17 letech za juniorskou reprezentaci.Mikelová hraje ve svých 17 letech za juniorskou reprezentaci.
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Basketbal Radotín (hala Černošice)
•  1. 12. v 16:45 Wolves Radotín – BK Litoměřice
•  15. 12. v 16:45 Wolves Radotín – BK Příbram

KAM ZA SPORTEM V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

INFO

Chuchle Arena Praha – hlavní akce v roce 2020
•  5. dubna, Zahájení sezony 2020 (Gomba handicap) – dostihy
•  17. května, Velká jarní cena – dostihy
•  28.–31. května, Mezinárodní parkurové závody CSI – parkury
•  28. června, 100. České Derby – dostihy
•  6.–9. srpna, Mistrovství ČR dětí a juniorů – parkury
•  6. září, Velká cena Prahy a St Leger – dostihy
•  26. září, Evropský pohár žokejů – dostihy

Chuchelské závodiště má nové jméno a jezdeckou akademii
Chuchle Arena Praha – tento název dostalo závodiště ve Velké Chuchli letos na podzim a zároveň zahájilo provoz jezdecké 
akademie. Zajezdit na koni si během celého roku mohou přijít začátečníci i zkušenější jezdci.

„Slovo Chuchle nemohlo 
v  novém názvu chybět, je 
tradičním označením pro 

dostihový areál známý po celém Čes-
ku. Praha nebo Prague je tam kvůli za-
hraničním fanouškům dostihů a slovo 
Arena symbolizuje otevřenost všem 
koňským sportům, což je hlavní vize 

paní majitelky,“ vysvětluje dostihový 
manažer chuchelského závodiště Jiří 
Zlámaný. 

Další novinkou spuštěnou v  tomto 
roce bylo otevření jezdecké akade-
mie. Je namířená k  veřejnosti. Pod 
dohledem instruktorů se svezou děti 

i dospělí, začátečníci i pokročilí. Cena 
půlhodinové lekce začíná na pětiset-
koruně, k dispozici jsou koně i poníci 
pro děti. 

A  jak v  Chuchli hodnotí nedávnou 
ukončenou sezonu? „Dokončili jsme 
moderní jezdeckou halu, parkuro-
vé kolbiště a  opracoviště. Parkury se 
v  aréně postupně zabydlují a  příští 
rok se počet těchto závodů dále roz-
šíří, ze čtyř na sedm několikadenních 
akcí. Dostihových dní proběhlo čtr-
náct a  stejný počet jich je plánován 
i  napřesrok,“ říká Jiří Zlámaný. Nej-
větší návštěva, přes tři tisíce diváků, 
dorazila na říjnovou Cenu prezidenta 
republiky. Podle Zlámaného podpo-
řilo letošní divácký zájem krásné po-
časí a  termín těsně po Velké Pardu-
bické, která vždy zvedne atraktivitu 
dostihů. 

Velkou událostí podzimní části pro-
gramu byl opět Evropský pohár žoke-

jů. Klání se zajímavým formátem, kdy 
si jezdci své koně dopředu losují, přilá-
kalo do Velké Chuchle i jednu z největ-
ších jezdeckých hvězd současnosti. Byl 
jím Belgičan Christophe Soumillon, 
který ve své dosavadní kariéře doká-
zal vyhrát okolo tři a  půl tisíce dosti-
hů. České barvy hájilo v  konkurenci 
12  převážně evropských žokejů trio 
Filip Minařík, Václav Janáček a Jiří Pa-
lík, bodování jednotlivých dostihů na-
konec opanoval favorizovaný Belgičan.

První půlka sezony byla ochuzena 
o  možnost sázení na dostihy přímo 
v  útrobách hlavní tribuny, jak bývá 
zvykem. Na vině byla novela legisla-
tivy. Ve druhé polovině dostihové se-
zony už si návštěvníci mohli na svého 
favorita vsadit. „Zmodernizovali jsme 
také třináct pokojů ve třetím patře tri-
buny. Nabídneme je jak účastníkům 
našich sportovních akcí, tak široké 
veřejnosti,“ vysvětluje Jiří Zlámaný. 

(buč)

Belgičan Christophe Soumillon slaví své vítězství v Evropském poháru Belgičan Christophe Soumillon slaví své vítězství v Evropském poháru 
žokejů.žokejů.
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Wolves po dramatickém finále vyhráli ligu

Radotínští lakrosisté si na závěr 
sezony připsali další úspěch, 
když vyhráli finálový turnaj 

české fieldlakrosové ligy. Souboj o titul 
přitom přinesl velké drama.

V  prvním semifinále porazili Wolves 
brněnské Ravens 14:2 a ve druhém zví-
tězili hráči Jižního Města nad polským 
Development Team 8:3. Finálové utká-
ní mezi pražskými celky bylo hodně 
napínavé. Až do 20. minuty byl rozdíl 
pouze jednobrankový, Wolves vedli 

hlavně díky třem brankám Tomáše 
Knotka 4:3. V dalším průběhu zápasu 
se obhájcům titulu podařilo odskočit 
až na 7:3, když sedmou branku vstřelil 
Martin Pech nádhernou zadovkou. 

Zdálo se, že Wolves v poklidu dokráčejí 
k dalšímu titulu. To byl však velký omyl. 
Hráči Jižního Města nesložili zbraně 
a během pěti minut dokázali vstřelit pět 
branek a otočit vývoj zápasu ve svůj pro-
spěch. V těchto chvílích se naplno pro-
jevila absence mnoha zkušených hráčů 

Wolves, kteří nemohli do finálového 
zápasu nastoupit. Nově složená obrana 
dělala mnoho chyb pramenících z  ne-
zkušenosti a nesehranosti.

V nervózní koncovce se nakonec při-
klonilo štěstí k Wolves, když v 53. mi-
nutě srovnal Matouš Tilšer a pět minut 
před koncem vstřelil vítěznou branku 
Tomáš Procházka. Wolves dovedla 
k  vítězství zejména trojice zkušených 
hráčů Hodaň, Barák, Procházka. Skvě-
lý výkon podal v  brance Josef Slavík, 

Tým doplněný o velmi mladé hráče dokázal pro Radotín získat další titul.Tým doplněný o velmi mladé hráče dokázal pro Radotín získat další titul.
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Poslední závod RunX přilákal 150 běžců

Druhého ročníku podzimního 
závodu ze série RunX, který 
se běžel oproti loňsku po rov-

né a kratší trase, se zúčastnilo téměř 
150 startujících. Běžci si mohli vybrat 
mezi tratí dlouhou pět kilometrů, 

jejíž trasa vedla z  Radotína do Čer-
nošic a  zpět, a  trasou dlouhou deset 
kilometrů. Ta směřovala opačným 
směrem k  lávce pod okruhem, dále 
k  Lipenecké tržnici, kde čekala na 
běžce občerstvovací stanice, otočka 
a běh zpět do cíle. Pro zázemí závo-
du posloužily prostory Beach Areny. 
Nejrychlejším na pětikilometrové 
trati byl Miroslav Burian v čase 17:47, 
nejrychlejší ženou Míša Eliášová 
v  čase 20:01. Na desetikilometrové 
trase byla nejrychlejší černošická 
Adéla Blahovcová v čase 41:58, která 
utekla skoro o  půl minuty druhému 
v  pořadí, prvnímu muži, Miloslavu 
Krýslovi. Nejbližší další závod je plá-
nován na duben 2020, organizátoři 
chystají úplně novou trať s obvyklými 
délkami 5 a 10 km. 

(cub)

Účastníci na startu listopadového běhu RunXÚčastníci na startu listopadového běhu RunX
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Orientační běh do Kosoře je plnoletý

Tradiční běžecký závod z Radotí-
na do Kosoře letos oslavil 18. na-
rozeniny. Na start u kina dorazilo 

devět dvojic či trojic. V mladší katego-
rii nastoupily do závodu dvě dvojice, ve 
starší se účastnilo sedm dvojic či trojic 
včetně domácích mazlíčků.

Mladší závodníci běželi podle čer-
vených stanovišť a  sbírali jednotlivá 
slova, z kterých v cíli složili básničku. 
Za chybějící obrázek bylo přiděleno 
5 trestných minut.

Starší, běžící podle modrých stanovišť, 
odpovídali na 20 kvízových otázek 
o přírodě. Na každou otázku měli tři 
možnosti odpovědí, pokud byla špatná 
nebo chyběla, také inkasovali 5  trest-
ných minut. Vyhráli všichni, protože 
uběhnout tuto náročnou trasu, a ještě 
hledat úkoly, je obzvlášť pro malé zá-
vodníky velký výkon. Vítězové obdr-
želi tradičně pěkné a hodnotné spor-
tovní ceny a všichni účastníci sladkou 
odměnu a nápoje dle výběru. 

Ilona Valešová

Nad krytým bazénem už funguje bar, kde se mohou občerstvit plavci i ostatní 
příchozí. Jeho otvírací doba kopíruje provozní hodiny bazénu, v pracovní dny 
zavírá ve 22 hodin a o víkendu o hodinu dříve. Kromě toho plavecký areál nově 
nabízí masáže a naplno už se rozjela také venkovní přírodní sauna Kijukiju. 

(red)

Bazén s novým barem

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

Limonády, pivo a lehké občerstvení nabízí bar nad bazénem.Limonády, pivo a lehké občerstvení nabízí bar nad bazénem.

který byl také vyhlášen nejlepším hrá-
čem Wolves ve finále.

Také v zápase o bronzovou medaili se 
rozhodlo až v  dramatické koncovce. 
Polský tým po celý zápas celkem bez-
pečně vedl, v  závěru však Ravens za-
čali dotahovat, až se jim v 56. minutě 

podařilo vyrovnat na 6:6. Celý zápas 
pak čtyři vteřiny před koncem rozho-
dl Jakub Koter z Poland Development 
team a  polský tým tak získal třetí 
příčku, brněnští Ravens se umístili 
na čtvrtém místě české fieldlakrosové 
ligy. 

S využitím Lacrosse.cz
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Strom svobody a demokracie roste před školou

V parčíku před budovami 
druhého stupně základní 
školy roste strom zasaze-

ný na počest svobody a  demokracie. 
17. listopadu v pravé poledne jej tam 
společně zasadilo vedení radotínské 
radnice s  dalšími asi 70 účastníky 
slavnostní akce, která se konala k při-
pomenutí kulatého výročí sametové 
revoluce.

„Je toho hodně, co jsme za těch 30 let do-
kázali, ale také jsme toho hodně pokazili. 
Nemá však smysl být smutný a říkat si, 
že tehdy bylo líp a že teď nemá nic cenu. 
Po roce 1989 jsme se rozhodli správně, 
jenom jsme se ne vždy vydali tou správ-
nou cestou,“ řekl během slavnostního 
aktu Karel Hanzlík, radotínský starosta. 
„Věřím, že právě tento čas přiměje mno-
ho slušných a poctivých lidí, aby vstoupi-

li do politiky a veřejného života a začali 
pracovat pro náš národ, který za tu sna-
hu stojí. I přes řadu zklamání, která jsme 
zažili a zažíváme, jsem rád, že jsem Čech, 
a  přál bych si, aby se do našich životů 
vrátila víra, naděje a  radost z  úspěchu 
druhých. I  nedokonalá demokracie je 
stokrát lepší než jakákoliv totalita a také 
si přeji, abychom byli zase hrdí na to, že 
jsme Češi,“ dodal starosta. 

Eva Javorská

Radotín si připomněl 
výročí založení státu

Den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu 28. října 
1918 si připomněla Městská část 

Praha 16 pietním aktem u  památníku 
na náměstí Osvoboditelů. Je věnovaný 
padlým radotínským hrdinům na bo-
jištích 1. světové války v  letech 1914 až 
1918 a  těm, kteří položili svůj život při 
osvobozeneckých bojích v květnu 1945. 
Nebylo zapomenuto ani na trojici hrdi-
nů z  řad vlasovců, kteří padli na konci 
2. světové války v  boji o  Radotín. Ti 
mají vyhrazeno čestné místo na starém 

radotínském hřbitově v  ulici Nad Be-
rounkou a památník připomínající oběti 
obou světových válek v ulici Na Cikánce.

Starosta Městské části Praha 16 Karel 
Hanzlík zavzpomínal na minulé, jubi-
lejní 100. výročí, kterého se zúčastnilo 
podstatně více občanů než letos, a při-
pomněl přítomným, jak je důležité ne-
ustále chránit hodnoty, které zaručují 
svobodu a  demokratické principy spo-
lečnosti. 

Eva Javorská

Výtvarníci 
vystavili svá díla

V listopadu si mohli příznivci 
umění prohlídnout v Koru-
ně tradiční výstavu radotín-

ských výtvarníků. Nejrůznější techni-
ky, materiály a styly od sedmadvaceti 
různých umělců nejen z Radotína, ale 
i okolí byly k vidění v sále Kulturního 
střediska U Koruny. 

Jana Hejrová

30. výročí sametové revoluce bude v Radotíně připomínat Strom svobody a demokracie.30. výročí sametové revoluce bude v Radotíně připomínat Strom svobody a demokracie.

Obrazy, ale také výrobky ze smaltu nebo hedvábí nechyběly na výstavě Obrazy, ale také výrobky ze smaltu nebo hedvábí nechyběly na výstavě 
v radotínské Koruně. v radotínské Koruně. 

Starosta Radotína Karel Hanzlík (vlevo) spolu se svým zástupcem Starosta Radotína Karel Hanzlík (vlevo) spolu se svým zástupcem 
Miroslavem Knotkem u památníku na náměstí OsvoboditelůMiroslavem Knotkem u památníku na náměstí Osvoboditelů
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