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Vážení
spoluobčané,

hlavním téma
tem těchto no
vin je postupují
cí rekonstrukce
železnice. Ačko
liv jsou pokro
ky na celé stavbě stále viditelnější,
hotové jsou půlky podchodů, polo
vina kolejiště a v září začneme vyu
žívat nové nástupiště, Správa želez
nic bohužel hlásí zpoždění v řádu
několika měsíců. Modernizace tak
neskončí v červenci příštího roku,
ale až na jeho konci.
O objektivních důvodech zpoždě
ní si můžete přečíst v rozhovoru
s Michalem Krošlákem ze Správy
železnic, a to na straně 2 těchto
novin. Částečnou útěchou je, že se
příští rok rozběhne stavba nové vý
pravní budovy, která není součástí
probíhající modernizace železni
ce, a že vedeme intenzivní jedná
ní ohledně majetkového převodu
staré nádražní budovy do svěřené
správy radotínské radnice.
Pracujeme také na přípravě stavby
nové lávky přes Berounku. Pro
běhlo výběrové řízení mezi staveb
ními firmami a teď už nic nebrání
tomu, aby se stavba letos na pod
zim rozběhla. Zároveň finišujeme
s komplexem budov za Korunou,
kde bude sídlit komunitní cent
rum, policie a základní umělecká
škola. Své modernější a potřebné
zázemí zde najde i kultura. Ote
vření je v plánu na konci září, více
informací se lze dočíst na straně 12
těchto novin.
Přeji vám především pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16
(Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Září přinese změny na nástupištích
V srpnu se chodci i auta vrátili na přejezd v ulici Na Betonce, září přinese změny na nádraží. Vlaky
začnou jezdit po vyměněných kolejích mezi novým nástupištěm a parkovištěm směrem k sokolovně.
Foto: Petr Buček

Slovo starosty

Číslo 9/2021

Vlaky se v září přestěhují na nové koleje, cestující začnou využívat nové nástupiště.

S

tavbaři se od 8. září pustí do
rekonstrukce druhé poloviny
kolejiště
mezi
Smíchovem
a Radotínem. Změní se tak místa pro
nastupování do vlaků a vystupování
z nich na radotínském nádraží. Cestující
mířící do centra Prahy začnou využí
vat nové nástupiště uprostřed kolejiště.
K tomu se dostanou dočasnou lávkou
nad tratí. Rodiče s kočárky, lidé s ome

zenou pohyblivostí, ale i cyklisté využijí
dočasný přímý přístup přes rekonstruo
vané koleje. „Dohlížet na něj bude
osoba, která v případě nutnosti pomůže
s přístupem na nástupiště,“ říká Michal
Krošlák ze Správy železnic.
Vlaky přijíždějící ze směru od Smí
chova však nové nástupiště zatím využít
nemohou. Budou zastavovat na dočasně
zřízeném nástupišti vedle poslední

koleje, která sousedí s odstavným par
kovištěm nedaleko chodníku vedou
cího k sokolovně. Rodiče s kočárky
a lidé s horší mobilitou v tomto případě
z nádraží odejdou právě chodníkem
k sokolovně. Dočasná cesta podobná
té, která povede k novému nástupišti,
zde není kvůli provozu na trati možná.
I z tohoto místa se však bude možné
dostat přes kolejiště po lávce.

Správa železnic odsunula během
letních měsíců termín dokončení celé
modernizace trati mezi Smíchovem
a Radotínem na konec příštího roku.
Původní termín stanovený na červe
nec 2022 se tak posouvá o pět měsíců.
„Největším důvodem jsou změny pro
jektu v některých místech modernizace
a s tím související zdržení,“ vysvětluje
Michal Krošlák ze Správy železnic (více
v rozhovoru na str. 2). Zpoždění sou
visí také s loňským požárem trafosta
nice v Malé Chuchli, práce přibrzdila
i rekonstrukce několika stožárů podél
trati po letošní havárii sloupu trakč
ního napětí v Černošicích.
Stavbaři mají nyní hotovou půlku
kolejiště a práce se přesouvají do pro
storu blíže k nádražní budově. Týká
se to také obou budovaných bezbarié
rových podchodů. Jejich první část je
už vyhloubená. Vedle pizzerie Luna,
v místě, kde stával starý drážní sklad,
je už k vidění příprava pro šikmý
chodník. Po něm se lidé dostanou
do podchodu spojujícího obě strany
Radotína s nástupišti. „Jasně se nyní
ukazuje, proč musel ustoupit nevy
užívaný drážní sklad. Někteří opoziční
zastupitelé dodnes nepochopili, co je
pro naši městskou část opravdu důle
žité – zda bezpečný podchod, nebo
nevyužívaný objekt. Nyní si už každý
může udělat reálný obrázek o tom, že
podchod nebylo možné umístit na jiné
místo,“ vysvětluje radotínský starosta
Karel Hanzlík.
Petr Buček

Pokračování tématu na str. 2 a 3

Inzerce

Využijte benefitů programu ŠKODA Plus
a vyberte si ze široké nabídky ročních vozů
Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA Plus a získejte přitom celou
řadu benefitů.

ŠKODA PLUS

Měníme minusy ojetých
vozů na plusy

Více informací o nabídce najdete na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme online
či telefonicky.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 324, www.femat.cz

Značkové
pojištění

Nízká úroková
sazba

Široká nabídka
prověřených vozů

Výhodný výkup stávajícího
vozu na protiúčet

Ilustrační fotografie
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Rozhovor

Protihlukové stěny budou z gumy
blíž než dnes. U vchodů do podcho
dů i v samotných podchodech budou
navíc obrazovky s informačním systé
mem o odjezdech vlaků, takže se bude
možné jednodušeji orientovat v tom,
kdy vlaky pojedou a ze které koleje.
Jak široké budou nové podchody?

Budou mít čtyři metry na šířku. Pro
jektanti vycházejí z toho, jak je nádraží
využíváno, a přihlížejí také k tomu,
kolik lidí v dané obci žije. Používají
normy, podle kterých se pak stanoví
šířka takových podchodů. Vedení ra
dotínské radnice navíc prosadilo roz
šíření výstupu z podchodu směrem
k chystanému Centru Radotín. Vstup
do podchodu bude v tomto místě díky
nové úpravě komfortnější.

Michal Krošlák ze Správy železnic popisuje další průběh prací v okolí
radotínského nádraží.

Sedmého září zprovozníme
část nového nástupiště číslo tři.
Budou od něj odjíždět vlaky směrem
do centra Prahy. Zároveň spustíme
provoz dočasného nástupiště v délce
240 metrů u koleje číslo osm, která
sousedí s parkovištěm Park & Ride ve
směru k Prvomájové ulici. U něj bu
dou zastavovat vlaky pokračující na
Černošice a Beroun.

Proč nemůže nové nástupiště
obsluhovat oba směry?

Kolej číslo dva mezi novým nástupiš
těm a výpravní budovou bude pro dal
ší část modernizace trati slepá, proto ji
nemůžeme použít.
Jak se lidé k nástupištím dostanou?

Využijí současnou provizorní lávku,
kde zřídíme schodiště k novému ná
stupišti.
Zajistíte bezbariérový přístup pro
kočárky a lidi s horší pohyblivostí?

Ano, od výpravní budovy vybudujeme
dočasný přístup k novému nástupišti,
aby se lidé dostali k vlakům směřují
cím do centra. Bude určen lidem se
sníženou schopností pohybu a orien
tace, pro rodiny s kočárky nebo cyklis
ty. Ve směru od centra tito lidé budou
muset využít spojení přes Prvomájo
vou, do které se dostanou také bezba
riérově. Ostatní budou mít k dispozici
provizorní lávku.

Termín dokončení jsme museli posu
nout na prosinec 2022. Důvodem je
několik změn v projektu, které jsme
byli nuceni udělat. S každou takovou
změnou souvisí řada úředních záleži
tostí, znovu například žádáme o sta
vební povolení na určité části stavby.
Především se jedná o prodloužení ná
stupišť a navýšení délky jejich zastřeše
ní ve stanici Radotín i Velká Chuchle,
rozšíření výstupu z podchodu do ulice
Na Betonce a výstavbu nové trakční
měnírny v Malé Chuchli.
Proč je nutné nástupiště prodlužovat?

Dopravci, kteří naše koleje používa
jí, uvažují o nákupu delších souprav.
Budou dlouhé 200 metrů, a proto ná
stupiště prodlužujeme na 220 metrů.
Také zastřešení všech nástupišť bude
delší, naroste na 160 metrů.

Hlavní a nejjasnější důvod je skuteč
nost, že bychom nemohli postavit
nový podchod pod tratí. Drážní sklad
překážel bezbariérovému výstupu ve
Vrážské ulici. Jak bude postupovat
jeho stavba, bude to čím dál zřetelněj
ší.
Železniční přejezd už je zase otevřený pro chodce i auta. Zůstane
k dispozici až do prosince 2022?

Ano. A žádné delší uzávěrky na pře
jezdu už neplánujeme. Nanejvýš může
dojít k nějaké jednodenní uzávěře. Až
zprovozníme na konci roku 2022 nový
podjezd v Prvomájové ulici, přejezd
z bezpečnostních důvodů zrušíme.
Bude už v tomto čase k dispozici nová lávka lemující koleje od
přejezdu k podchodu za restaurací
Rozmarýn?

Ano, takový je plán. Lávka je společ
ným projektem radotínské radnice
a Správy železnic. V současné době
probíhají jednání s vlastníky dotče
ných pozemků.

Stavíte nový podchod vedle železničního přejezdu a mezi řadou
obchodů a stávající výpravní budovou vybudujete nový objekt, v němž
bude prodejna jízdenek, toalety či
občerstvení. Budou také vlaky po
dokončení rekonstrukce nádraží
zastavovat blíže k novému sídlišti?

Podél trati a také v radotínské stanici už se objevují různé malby na
stěnách. Proč jste se rozhodli stěny
takto „vylepšit“?

Ano, je to tak. Většina lidí to bude mít
k vlakům po dokončení modernizace

Je to vůbec první spolupráce Správy
železnic s legálními sprejery. Chceme

Když jsme u Velké Chuchle, změnilo
se tam něco ohledně chystaného
nadjezdu nad tratí?

Městská část Praha – Velká Chuchle
a majitelé některých nemovitostí
v jeho okolí se odvolali proti územní
mu rozhodnutí. Městská část již svoje
odvolání na základě rozhodnutí zastu
pitelstva stáhla a s vlastníky dotčených
nemovitostí jednotlivě jednáme a vě
říme, že nalezneme shodu. Dříve než
na konci roku 2025 ale nadjezd stát
nebude.
O podjezdu nebo tunelu se v Chuchli
už neuvažuje?

Když jsme tam v rámci probíhající
stavby zaráželi piloty pro protihlukové
stěny, narazili jsme na výrazné skalní
podloží. I z toho důvodu si nedove
du představit stavbu podjezdu. Skalní
podloží je i v Radotíně, proto jsou při
stavbě někdy cítit otřesy.
Jak to v Radotíně vypadá s protihlukovými stěnami?

V jejich případě jsme také upravili
projekt. Upustili jsme od betonových
stěn, část nad Karlickou jsme osadili
skleněnými výplněmi. Nechceme, aby
stěny působily příliš masivně. Mís
to betonových sloupků jsme použili
ocelové a výplně budou z recyklované
gumy. Tyto panely budou mít pohlcu
jící vrstvu z obou stran, a budou tak
pohlcovat hluk i od automobilového
provozu. Protihlukové stěny dodělá
me až na konci stavby, proto jsou na
mnoha místech nyní jen sloupky.
Změny se dotknou také plochy
vedle staré nádražní budovy směrem k bývalému uhelnému skladu.
Co tam chystáte?

V současné době se připravuje projekt
počítající na tomto místě se zhruba
90 parkovacími místy. Nebudou na
něm chybět ani nabíječky pro elekt
romobily. Realizace pak záleží na do

hodě s městskou částí. A vedle staré
budovy plánujeme postavit proskle
nou cyklověž s šatnou a servisním
zařízením pro kola. Věž poslouží jako
bezpečná úschovna kol.
Radotínská radnice jedná o odkupu
historické budovy nádraží, vy si ale
ponecháte její novější křídlo. To se
nyní rekonstruuje. Co v něm bude?

Jedná se o technologickou budovu.
Umístíme do ní stavědlovou ústřednu,
sdělovací místnost, novou dopravní
kancelář a rozvodnu vysokého a nízké
ho napětí. Stávající trafostanici tak bu
deme moct zrušit a na jejím místě vedle
řady malých obchodů ve Vrážské ulici
postavíme novou výpravní budovu.
Až v roce 2022 modernizaci
v Radotíně dokončíte, bude už stát
i nová výpravní budova?

Stavba nové výpravní budovy je sa
mostatnou stavbou. Její realizace se
v současné době předpokládá od srp
na 2022 do srpna 2023.
Které termíny jsou pro Radotín
důležité v příštím roce?

Kromě kompletního dokončení stavby
v prosinci 2022 bude důležitý ještě pří
ští červen. V tomto měsíci plánujeme
dokončit lichou kolej mezi Barrando
vem a Radotínem. Díky tomu skončí
jednokolejný provoz mezi Barrando
vem a Chuchlí, který nyní největší mě
rou způsobuje zpoždění vlaků. Od té
chvíle už by měla být vlaková doprava
spolehlivější. V červenci 2022 se ote
vře podchod za Rozmarýnem. Rekon
strukce nástupišť a kolejí v Radotíně
blíže výpravní budovy bude probíhat
od července do prosince 2022.
Příští rok tedy skončíte s modernizací tratě v místě kousek od
radotínské sportovní haly. Kdy
bude pokračovat rekonstrukce dále
k Černošicím?

Na podzim roku 2022 je plánováno
zahájení modernizace trati mezi Karl
štejnem a Berounem. Poté se zaměříme
na část mezi Všenory a Karlštejnem. Až
poté přijde na řadu černošická část za
hrnující i zbytek Radotína. Dříve než za
pět let se tam stavět nebude. V Černo
šicích totiž máme problémy s výkupy
pozemků nutných pro stavbu.
Petr Buček

Foto: Petr Buček

J

aké změny nás čekají v září?

Na druhé straně tohoto bezbariérového podchodu stála bývalá drážní
budova, kterou někteří občané
chtěli zachovat. Připomenete, proč
jste ji zbourali?

zabránit poničení zárubních zdí nele
gálními nápisy. Jakmile jsme je v okolí
Radotína a Chuchle očistili, byly za
pár týdnů pomalované. Věříme, že
tomu zabrání právě toto řízené graffi
ti. Zdi nemůžeme nechat porůst zele
ní, problematická bývá jejich údržba
a dochází k ohrožení bezpečnosti pro
vozu na trati.

Jak zajistíte, aby bezbariérový
přístup nepoužívali i ti, kterým
se nechce šlapat schody na lávku
a dolů k nástupišti?

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Michal Krošlák má ve Správě železnic na starost modernizaci tratě mezi Smíchovem a Radotínem. V rozhovoru popisuje, co
čeká Radotín v příštích měsících.

Přístup na nástupiště bude trvale stře
žen. Na starost ho dostane osoba, kte
rá zároveň nabídne asistenční službu
těm, kteří to potřebují. Přístup k ná
stupišti povede přes tři koleje, které
budou sloužit pro zásobování stavby
při provádění mezistaničního úseku
od odbočky Barrandov do Radotína.
Trvalá služba dohlédne na to, aby ne
došlo k ohrožení cestujících.
Na začátku celé téměř tříleté
modernizace trati v Radotíně jste
avizovali, že práce skončí v červenci 2022. Proč to nestihnete?

Sklopený chodník, po kterém budou lidé přicházet do nového podchodu
v sousedství stávajícího přejezdu.

Ve druhém podchodu vedle historické nádražní budovy už jsou připravené
první výtahy.
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Železnice

Pokračování ze str. 1

Kdo pomaloval zdi podél trati? Umělci, architekti i právník
Foto: Petr Buček

Správa železnic očistila kamenné zdivo mezi Radotínem a Chuchlí, čisté však zůstalo jen krátkou dobu. Pustili se do něj
nelegální sprejeři. Společnost starající se o koleje a jejich okolí proto raději přizvala tvůrce graffiti, aby zdi pomalovali legální
cestou v rámci uměleckého Mural artu neboli murálu.

Lukáš Veselý z ateliéru Malujeme jinak

N

a zdi vedle radotínského
nádraží běhají zvířata při
pomínající přezdívky nebo
oficiální názvy vlaků – panter, slon,
žralok, koza, sysel i žába. Kousek od
chuchelského závodiště cválá kon

struktivistická malba koně. A na nej
delší zdi pod Radotínským mostem se
sešla celá plejáda sprejerů věnujících
se malbám ve veřejném prostoru.
Nechyběli mezi nimi ani zástupci
vyhlášené berlínské scény.

„Celkem jsme do malby na těchto
devět zdí podél trati mezi Barrandov
skou skálou a Radotínem zapojili přes
tři desítky umělců. Na práci se podíleli
grafici, designéři, ale také scénograf,
architekti nebo právník, kteří se této
tvorbě věnují vedle své hlavní profese,“
říká Lukáš Veselý z ateliéru Malujeme
jinak, jenž zakázku obdržel od Správy
železnic. Sám Lukáš Veselý je absolven
tem studia grafiky na brněnské VUT.
Už jedenáct let se komerčně věnuje
malování ve veřejném prostoru.
Malba na devíti zdech s celkovou
plochou dvanáct tisíc metrů čtvereč
ních je pro brněnské studio největší
zakázkou v její dosavadní historii.
Na Moravě například přemalovávají
pro společnost EON její trafostanice,
v Brně mají od tamního magistrátu
zakázku na malování vybraných fasád.
Svůj doposud nejrozměrnější obraz
umístili na 310 metrů dlouhou zeď,
která se nachází zhruba pod Radotín

ským mostem. Do práce se tu zapojilo
14 malířů, každý dostal svůj díl vysoký
až sedm metrů. „I nám bylo trochu
morálně odporné malovat na krásné
žulové kameny na zdech lemujících
železnici. Ale pokud bychom to neudě
lali my, objeví se tu za krátkou dobu
živelně vznikající graffiti,“ míní Lukáš
Veselý. Firmy i soukromníci z tohoto
důvodu stále častěji svěřují úpravu
velkých šedých ploch sprejerům, ale
takovým, kteří se jí věnují po domluvě
a v souladu se zákony. Nelegální tvůrci
různých podpisů a obrazců obvykle
své legálně tvořící kolegy respektují
a do jejich tvorby nezasahují.
Každá z devíti zdí podél trati vychází
z jiného konceptu. Někde téma maleb
souvisí s místem, kde vznikalo, jinde
se zaměřuje obecně na železnici, ale
někdy upozorňuje na nešvary sou
časné civilizace. Příkladem je průřez
plejtvákem upozorňující na vybíjení
těchto zvířat.

Pojítkem všech maleb jsou použité
barvy. Základem jsou žlutá, fialová,
červená a zelená. Doplňují je černá
a bílá. Aby měl cestující ve vlaku
dojem, že všechny kresby spolu sou
visejí. Žlutý podklad na nejdelší tři
stametrové zdi má celé dílo zvýraz
ňovat v denním světle, kdy na tuto
jižně orientovanou stěnu dopadá
velké množství slunečních paprsků.
„Obdivovatelé Mural artu mezi mal
bami na nejdelší zdi najdou i dílo
ikony berlínské scény Rogera,“ říká
Lukáš Veselý z ateliéru Malujeme
jinak.
Se svými kolegy nejdříve stěny při
pravili pro další ztvárnění vysokotla
kým postřikem. Jednotlivé obrazy
vznikaly s pomocí fasádních barev
a sprejů, někdo si vystačil s běžnými
štětkami. Na tři sta metrů dlouhou
zeď použili malíři okolo 500 sprejů
a 300 litrů základní barvy.
(buč)

Foto: Malujeme jinak

Části maleb na nejdelší zdi na okraji Radotína

Komentáře

Které novinky vyplývající z modernizace trati nejvíce zlepší život v Radotíně?
ČTYŘI VÝHODY PRO RADOTÍŇÁKY
lak představuje pro obyvatele
Radotína největší výhodu po
stránce veřejné dopravy. S tím,
jak přibývá aut, bude rychlé spojení
s centrem Prahy pro naši městskou
část ještě důležitější. Vítáme, že mo
dernizace trati přinese hned několik
dalších vylepšení života v Radotíně.
Mnohé z nich už začínají být patrné.
Začněme u dvou bezbariérových
podchodů pod tratí. Zcela nový pod
chod jsme prosadili při jednáních se
Správou železnic. Nahradí železniční
přejezd v ulici Na Betonce, který se na
konci příštího roku definitivně uzavře.
Přejezd je jedním z nejnebezpečněj
ších míst v Radotíně. Oba podchody
– nový u přejezdu a zrekonstruovaný
přímo v prostoru nádraží – budou
navíc zcela bezbariérové. Konečně se
tedy dočkají všichni, pro které schody
znamenají velkou překážku. Ať už jsou
to senioři, rodiny s kočárky, nebo han
dicapovaní.
Bezpečnost dětí se zvýší nejen díky
novému podchodu, ale také výstavbou
nové lávky, která spojí dnešní místo
u přejezdu s tunýlkem pro pěší a cyk
listy za restaurací Rozmarýn. Propojí
se tak oblast škol s novým sídlištěm
a dalšími navazujícími lokalitami. Fi
nancování lávky jsme dojednali for
mou sdružené investice státu a města.
Do projektu modernizace železnice
jsme prosadili kromě nového podcho
du a lávky také novou nádražní bu
dovu. Poskytne moderní zázemí pro
čekání na vlak, nákup jízdenek či malé

V

občerstvení. A čtvrtou velkou výho
dou bude záchrana a praktické využití
historické nádražní budovy. Pracuje
me na tom, aby v ní sídlil úřad práce
a městská policie. Zlepší se tím bez
pečnost v prostoru nádraží i celého ra
dotínského centra. Kromě toho se už
za několik týdnů přestěhuje do nových
prostor za Korunou také Policie ČR.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

ZLEPŠÍ SE KULTURA CESTOVÁNÍ
Už samotná optimalizace tratě je vý
hodou pro naše občany. Zastaralá trať,
která byla otevřená za císaře Franze
Josefa, s sebou každoročně přinášela
mnoho problémů. Největší výhodou
naopak byla a je rychlá cesta do cen
tra Prahy. Nevýhody pak převyšovaly.
Chybějící bezbariérovost, zázemí pro
cestující, kultura cestování, informač
ní systém, časté technické poruchy
na trati, nedostatečné občerstvení –
v podstatě absence všeho, co známe
z moderních nádraží.
Jako bonus pro Radotín se jeví nový
bezbariérový podchod s výstupy na
nástupiště z ulice Na Betonce. Ale také
výstavba bezbariérové lávky, která
propojí centrum a školní areály, nová
nádražní budova s komfortním záze
mím, cyklověž nebo zamýšlené P+R
podél Vrážské ulice. Věříme, že všech
ny tyto bonusy změní kulturu cestová
ní na západoevropský standard.
Kaňkou na kráse je skutečnost, že se
zatím bohužel nebude realizovat pů

vodní záměr opravit trať až do Černo
šic a na část trati od stadionu na konec
radotínského katastru se stavaři vrátí
až po roce 2026. Podle informací, které
máme z radnice, vedení městské části
jedná se Správou železnic o budoucím
bezbariérovém řešení přejezdu v Kar
lické ulici ve směru na Černošice a no
vém podchodu v oblasti mezi Karlic
kou a Rymání. Toto řešení by přineslo
tolik potřebný bezpečný průchod pro
obyvatele Viniček k Berounce.
Situace ve Velké Chuchli s přejez
dem a nevyřešeným bezbariérovým
křížením, které by se mělo realizovat
někdy v roce 2025, také zkomplikuje
budoucí snad bezproblémovou do
pravu do centra. Bohužel to jsou věci,
které nešlo ovlivnit a jsou jen ukázkou
rozdílného přístupu k modernizaci
tratě v těchto lokalitách.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

DOBRÝ A NEJLEPŠÍ
Z optimalizace tratě sice přímo i ne
přímo vyplývá řada novinek, to pod
statné bychom si ale měli říci hned
zkraje: smyslem vší té činnosti není
pomoci Radotínským, nýbrž pomoci
vlakům, aby Radotínem (a dalšími
obcemi) co nejsnáze a nejrychle
ji projely. Proto se mění poloměry
a náklony oblouků, proto mizí pře
jezd se šraňkami, proto vznikají zdi
a mění se technické systémy. Bezpro
středních výhod ale pocítí našinec
málo. Člověk by ocenil, kdyby vlaky

jezdily bez výluk a včas – to ale op
timalizace nezařídí. Vhod by přišel
i větší komfort výpravní budovy – ta
ovšem dosloužila a je otázkou, jak
vlídný bude nový kus betonu. Prodat
pak lidem nevábný, úzký a dlouhý
podchod jako výhodu bude chtít vý
mluvnost přímo Ciceronovu – tuhý
jazyk zdejších oficiálních vyjádření
tu, obávám se, mnoho nezmůže. Ne
troufám si hádat, kolik lidí pak potěší
barevná výzdoba velkolepých opěr
ných zdí. Působivé kyklopské zdivo
zmizelo pod komiksovou mazanicí,
která zcela ignoruje původní umělec
ký záměr. Vandalská demolice dráž
ního skladu koneckonců tuto pokles
lost předznamenala. Řekl bych, že
hlavním smyslem je ušetřit si práci
s údržbou: ať si to sprejeři mezi sebou
nějak vyřeší sami. Když už jsem na
kousl toho Cicerona – optimalizace
je slovo latinské a znamená doslova
uvedení do nejlepšího možného sta
vu. Inu, těžko říci. Nejlepší je často
nepřítel dobrého.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

SNAHA O DOROVNÁVÁNÍ
EVROPSKÉHO STANDARDU
Nelze se zbavit dojmu, že účelem
rubriky „názory“ je stálé opakování
pozitiv plynoucích z nejrůznějších
probíhajících či budoucích stavebních
aktivit. K otázce přínosu modernizace
trati jsme se vyjadřovali již několikrát,
a i nyní platí stále to samé.

Za hodnotné novinky považujeme
bezbariérovost nádraží a přímý pří
stup na nástupiště z oblasti Nového
sídliště, na trati samotné pak novo
stavbu mostu, která významným způ
sobem snižuje hlukovou zátěž okolí,
a dále novou využitelnost všech čtyř
kolejí směrem do centra. Veškeré
ostatní přínosy jsou již na mnoha mís
tech běžnou záležitostí. Novinky, kte
ré modernizace trati přináší, nejsou
ničím průlomové, v zásadě jde pouze
o dorovnávání evropského standardu.
V tomto kontextu by se dalo s tro
chou nadsázky konstatovat, že život
v Radotíně se zlepší nejvíce už jen
tím, až pominou omezení plynoucí ze
stavby samotné. Jakkoliv název stav
by „Optimalizace trati Praha Smíchov
(mimo) – Černošice (mimo)“ napo
vídá o původním záměru vybudovat
nové koleje až k Černošicím, projekt
ale končí na úrovni Nového stadionu
a dál nepokračuje.
Podoba navazujícího úseku není
dosud jasná a souvisí s ní řada otázek:
pozitiva a negativa možné železniční
zastávky u Starého sídliště; výstavba
podchodu, který by propojoval ulice
Týřovická a Ke Zděři; použití mo
derních technologií a protihlukových
prvků neomezujících rozhled; řešení
křížení tratě s Karlickou ulicí na sa
motném okraji Radotína?!
Na tyto a podobné otázky je potřeba
přednostně zaměřit pozornost a řešit
je, dokud jsou ještě aktuální.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Na Mramorce se
změní některé
jednosměrky

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU Z úřadu

Od čtvrtečního dopoledne 9. září musí řidiči
počítat se změnami v několika ulicích v lokalitě Mramorka. Celá oblast ohraničená ulicemi
Vrážská, Výpadová a U Jankovky se kromě toho
změní na zónu s maximální rychlostí 30 km/h.

D

osud jednosměrné ulice Tachov
ská a Věštínská budou nově
v krátkých úsecích obousměrné.
Týká se to vozovky ve Věštínské – tam,
kde sousedí s bistrem prodávajícím
kebab – a Tachovské v části vedle kří
žení s ulicí Josefa Kočího.
Otáčejí se také tři jednosměrky.
V opačném směru, než byli zvyklí,
řidiči od 9. září pojedou ulicemi
Nýřanská, Zbynická a Tachovská
(kromě nově zřízené obousměrné
části). V ulicích se objeví také nově
vyznačené přechody pro chodce.

Změněná dopravní opatření mají
do lokality přinést více klidu i bez
pečí. Zóna 30 zpomalí automobilový
provoz, což ocení především chodci.
Celá oblast Mramorka navíc po zave
dení úprav získá více výjezdů ze svého
středu směrem do okolí. Uleví se
především křižovatce Vrážské s ulicí
Matějovského, která představovala
hlavní využívané místo pro řidiče
opouštějící tuto oblast. V uvedených
ulicích se také navýší počet parkova
cích míst.
(red)

Červené šipky ukazují, kudy nově pojedou auta.

Seriál Radnice

16. díl seriálu Radnice: Kino má nového vedoucího a chystá restart

S

eriál Radnice krok za krokem
přibližuje práci odborů a or
ganizací spadajících pod měst
skou část. Nedílnou součástí života
v Radotíně je také kino, které už od
roku 1926 sídlí v ulici Na Výšince.
„Podobně jako u knihovny a Koruny
také pro kino platí, že má za zřizo
vatele radotínskou radnici a o jeho
fungování rozhoduje Rada městské

části Praha 16,“ říká Pavel Jirásek, ta
jemník radotínského úřadu. Během
koronavirové pandemie kino až na
výjimky nehrálo, nyní se chystá jeho
nový rozjezd.
Bezmála stoleté kino se původně
jmenovalo Bio Radio, poté neslo ná
zev kino Jas a začínalo fungovat ješ
tě v éře němého filmu. Filmy tehdy
doprovázel na klavír pan Šinovský,

který získal licenci na jeho provo
zování od Červeného kříže. Premiér
filmů se v radotínském kině tradičně
účastnili i známí herci. Do Radotí
na tak zavítaly tehdejší velké hvězdy
stříbrného plátna, jakými byli Lída
Baarová, Věra Ferbasová nebo Josef
Kemr.
Novodobá historie kina se začala
psát po roce 1989. Sál v posledních

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny
Na začátku října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Zde jsou hlavní informace k volbě poslanců, podobněji se tématu budou věnovat říjnové Noviny Prahy 16.
INFO
volby se konají na území České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021,
volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do
14 hodin,
hlasovat lze i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České
republiky,
volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se
v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení,
voličské průkazy se pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky vydávají nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021.
Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek nejpozději tři dny před volbami. Pokud je ve svých schránkách mít nebudou, mohou si je vyzvednout na
ÚMČ Praha 16 u Odboru občansko správního nebo je obdrží ve dnech voleb
přímo ve volební místnosti.

KDO MŮŽE VOLIT?
oličem je státní občan ČR, kte
rý alespoň druhý den voleb do
sáhl věku 18 let. Překážkami ve
výkonu volebního práva jsou zákonem
stanovená omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
omezení svéprávnosti k výkonu voleb
ního práva.

V

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
O voličský průkaz si může volič po
žádat u obecního úřadu (magistrátu,
městského úřadu, úřadu městyse,
úřadu městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutár
ního města, úřadu městské části hlav
ního města Prahy) v místě trvalého

pobytu voliče. Volič zapsaný v zahra
ničí do zvláštního seznamu voličů
může požádat pouze příslušný zastu
pitelský nebo konzulární úřad. Úřad

Městské části Praha 16, Odbor ob
čansko správní, vydá voličský průkaz
voliči, který je u tohoto úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Posla
necké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Podání žádosti o vydání voličského
průkazu může být učiněno některým ze
dvou způsobů. Lze o něj požádat osob
ně do 6. října 2021 do 16 hodin. Volič
se v takovém případě dostaví na úřad,
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti
učiní úřední záznam. Druhou možnos
tí je zažádat podáním v písemné nebo
elektronické podobě s doručením úřa
du do 1. října 2021 na listině opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče, pří
padně v elektronické podobě prostřed
nictvím datové schránky voliče.
(duš)

PŘEDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
je možné nejdříve 15 dní přede dnem voleb – od 23. září 2021. Jakým způsobem předání proběhne?
osobně voliči,
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu,
zasláním voliči do vlastních rukou nebo
na základě žádosti lze zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič
rozhodl hlasovat.
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

dekádách prošel velkou modernizací,
dočkal se také špičkového ozvučení,
které dovoluje promítat i záznamy
koncertů nebo operních představení.
Od začátku koronavirové pandemie
však zůstávalo kino převážnou dobu
zavřené.
Nyní se chystá jeho restart pod
taktovkou nového vedoucího. Tím
se v srpnu stal Petr Rybka. „Pochá
zím z Prahy, ale posledních 15 let
jsem strávil v Příbrami, kde jsem
vedl tamní kino. Věřím, že se restart
radotínského kina povede, cítím vel
kou podporu ze strany městské čás
ti,“ říká nový vedoucí. Kino plánuje
spustit promítání ve druhé polovině
září. V době uzávěrky tohoto vydání
Novin Prahy 16 program představení
ještě nebyl známý.
Na co se diváci mohou v příštích
měsících těšit? „Na podzim nabíd
Inzerce

neme premiéry velkých a divácky
atraktivních českých i zahraničních
filmů a především komedií. Všech
ny budou v našem kině okamžitě
promítány. Kdo chce nad filmem
přemýšlet, dostane také šanci,“ uvá
dí Petr Rybka. Novinkou by měl být
návrat k nedělnímu provozu, vol
nými dny se stanou pondělí a úterý.
„V Příbrami jsme s nedělí měli velmi
dobré zkušenosti, lidé do kina cho
dili,“ věří nový vedoucí. V nabídce
chce zachovat také záznamy kon
certů slavných kapel a představení
věhlasných operních scén. Na své
si přijdou i děti. Za velký cíl si Petr
Rybka stanovil nabídnout divákům
kvalitní občerstvení. Neměl by chy
bět ani především u mladých diváků
oblíbený popcorn.
(buč)
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Sport a studium

Radotínští sportovci studují ve Spojených státech

Patricie Macková: Golfistka, která má ráda chemii
Trojnásobná mistryně republiky v golfu loni dokončila radotínské gymnázium. Nyní Patricie Macková (20) studuje a věnuje
se svému sportu na americké univerzitě v Marylandu.
Foto: Archiv Patricie Mackové

se přihlásila na
několik kurzů
na VŠCHT. Do
Ameriky jsem
odletěla až letos
v lednu, nyní
mám za sebou
první semestr.

Dvacetiletá golfistka je trojnásobnou mistryní republiky
mezi kadetkami a dorostenkami.

V

Radotíně jste chodila na
základní školu, jak jste si
vybírala gymnázium?

Radotínské gymnázium pro mne bylo
jasnou volbou, protože se nachází jen
kousek od golfového hřiště na Zbraslavi.
Dostala jsem se i na gymnázium Jana
Nerudy na Malé Straně, ale zvolila jsem
si radotínskou školu.
Po loňské maturitě jste měla namířeno na univerzitu v Marylandu.
Zkomplikoval vám začátek studia
koronavirus?

Do prvního ročníku jsem měla nastou
pit hned loni na podzim, ale epidemie ve
Státech přerušila tamní soutěže. Volala
mi koučka golfového týmu marylandské
univerzity, že nastoupím až letos na jaře.
Co jste v této pauze dělala?

Mým koníčkem je chemie, a tak jsem

Jak jste se
vlastně na americkou školu
dostala?

Univerzitní tre
néři z americ
kých univerzit objíždějí evropské turnaje
a vytipovávají si posily pro své týmy.
Nabídka mi přišla během posledního
ročníku na radotínském gymnáziu.
Koučka mě oslovila přes Facebook. Uni
verzita v Marylandu má okolo 40 tisíc
studentů a sportovní oddíly ji reprezen
tují na soutěžích po celých Státech. Náš
dívčí golfový oddíl tvoří devět hráček.
Jen šest z nás může dostat stipendium,
taková jsou pravidla univerzitní ligy
NCAA. Stipendium může být různě
vysoké. Já mám to štěstí, že jsem získala
stoprocentní stipendium. Sportovci ho
dostávají vždy na čtyři roky. Během té
doby musím stihnout bakalářské stu
dium.
Věnujete se i v Americe své oblíbené
chemii?

V prvním semestru jsem měla jen vše
obecné předměty, jako jsou angličtina,

byznys nebo komunikace. Chemie mě
čeká v podzimním semestru. Bakalář
ské studium trvá čtyři roky a my jako
členové sportovních oddílů si nemu
síme brát tolik předmětů na semestr
jako ostatní studenti. Studium v Ame
rice ale není postaveno tak, že jdete od
prvního ročníku dělat vyloženě chemii,
ekonomiku nebo jiný obor. Zaměření si
lze vybrat až během studia. Po bakaláři
následuje další stupeň, tak zvaný master.
Sama ještě nejsem rozhodnutá, který
obor zvolím.
Srovnáváte americké studium se
svými bývalými spolužáky, kteří nyní
studují v Česku?

Studium v Americe je více propojené
s praxí, připadá mi, že se nás tam snaží
více připravit na to, co budeme opravdu
v životě potřebovat. Nemáme zkouškové
období, úkoly však dostáváme ze dne na
den. Dvakrát za semestr nás čeká spíše
menší test. Pro mě osobně je příjem
nější, že se nemusím učit na nějaké větší
zkoušky, jak je to na konci semestrů na
českých univerzitách.
Jak vypadá váš typický den na univerzitě v Marylandu?

Třikrát týdně začínám od sedmi ve fitku.
Od devíti do dvanácti hodin jsem ve
škole. A od jedné do šesti mám většinou
trénink. Často hrajeme kvalifikaci, která
určí, která pětice z našeho oddílu pojede
na víkendový univerzitní turnaj. Tako
vých turnajů je třináct za rok.

Trénovala jste tak intenzivně
i v Česku?

V Americe trénujeme víc. V Česku jsem
se golfu věnovala asi dvě hodiny denně
a párkrát v týdnu jsem chodila do posi
lovny.
Kdo tvoří váš golfový tým? Je hodně
mezinárodní?

V minulém semestru jsem měla v týmu
dvě Francouzky, dvě Italky, holku z Thaj
ska a dvě Američanky.
S jakou úrovní angličtiny jste na
univerzitu přijela?

Já jsem trošku perfekcionista, vyčítala
jsem si, že jsem měla být připravená
lépe. Ale nakonec to špatné nebylo. Jen
když jsem začala chodit na předmět kri
minologie, tak mi chyběla slovní zásoba.
Celkově ale můžu říct, že mě profesorka
Ledererová na radotínském gymnáziu
připravila velmi dobře. Pomohlo mi
i to, že už jsem měla za sebou několik let
s golfem na evropských turnajích.
Jak jste se vůbec ke golfu dostala?

Hrála jsem tenis, jako úplně malá jsem
zkoušela lakros a tanec. Pak ale na Zbra
slavi postavili golfové hřiště a dědeček
mě přivedl k tomuto sportu. To mi bylo
sedm. Kdyby za mnou děda nestál, tak
už možná dnes golf nehraju. V určitém
stadiu každý mladý člověk potřebuje
pevnější ruku, aby u sportu zůstal. Zají
mavostí je, že dědův bratr má za vnou
čata holky Kordovy, které jsou v abso

lutní světové špičce golfu. Nelly Kordová
vyhrála olympiádu v Tokiu.
Radotín je spojený s lakrosem, u vás
na univerzitě se také hraje?

Hraje a velmi dobře, je to hodně sledo
vaný sport. Naši hráči byli letos ve finále
univerzitní soutěže. Bohužel ho prohráli
s Virginií.
Jak snášíte odloučení od rodiny?

Díky technologiím je to podobné, jako
bych byla v Brně na vysoké škole. Když
jdu v Marylandu na trénink, mám ve slu
chátkách mamku a půl hodiny se bavíme
stejně, jako bychom spolu šly po Radotíně.
Jste trojnásobná mistryně České
republiky, co dalšího byste chtěla
v golfu dokázat?

Pokud se budu pořád zlepšovat a bude
mě golf bavit, tak bych ráda po návratu
z Ameriky zkusila hrát European Tour.
V naší rodině byla vždy škola na prv
ním místě, takže si chci udělat i magistra
nebo inženýra, asi tady v Česku. Nejlíp
asi něco v biochemii nebo genetice.
Máte to tady v Radotíně ráda?

Zbožňuji Radotín. Mám tady veškeré
zázemí, je to strašně sympatické místo.
Na Radotín jsem pyšná i v Americe,
všem vykládám, že tu hrajeme lakros.
Těším se na nové centrum městské části,
které tu vznikne. Mám ráda kavárny, tak
věřím, že tam nějaká bude.
Petr Buček

Jan Zídek: Basketbalista byl kousek od olympiády

Z

a sebou máte dva roky na
univerzitě v USA. Byl druhý rok
jiný než první?

Už jsem se více aklimatizoval, ze školy se
stal můj druhý domov. Poznal jsem více
lidí, americká kultura už mi nepřijde
tak cizí jako ze začátku. Můžu říct, že to
mám ve Státech moc rád. A ve srovnání
s prvním rokem už se i víc těším na svůj
zářijový návrat do Ameriky.
Na co se těšíte nejvíc?

Vše kolem basketbalu mi tam dává
smysl, věřím, že zase vylepším své
výkony a statistiky, zlepšíme se jako
tým. Těším se i do školy. Od nového roč
níku se více zaměřím na psychologii, do
minulého semestru jsem měl jako stu
dijní prioritu byznys. A těším se také na
kamarády a na tamní krajinu. Moje uni
verzita sídlí v jižní Kalifornii, v Malibu,
a tam to člověka neomrzí. Máme to pět
minut autem na pláž, k oceánu se dá
dojít i pěšky.
Jaká atmosféra panuje na škole, kde
studujete?

Jsme na americké poměry spíše menší
univerzita pro zhruba pět tisíc stu
dentů. Je to křesťanská škola, takže jsme
měli povinné tři kurzy o náboženství.
Jinak jsem se ale v prvních dvou letech
zaměřoval na studium byznysu a na vše
obecné vzdělávání.
Vyhovuje vám americký styl studia?

Vysoká škola mi připadá v Americe
jednodušší než v Česku. Nemusíme

se učit věci nazpaměť, spíše nám uči
telé dávají prostor pro kreativitu.
Důležité je naučit se vyjadřovat, být
sebevědomý, umět si stát za svými
argumenty. Důraz se klade na logické
myšlení a na použití znalostí v praxi.
Mám za sebou základní kurz psycho
logie a tam jsme hodně mluvili o tom,
co se děje kolem nás. V byznysu jsme
zase v oboru účetnictví procházeli
záznamy konkrétních firem. Než umět
doslova odříkat nějakou poučku, je na
naší univerzitě důležitější pochopit,
o čem je, její smysl.
Bydlíte přímo v areálu školy?

Máme nádherné ubytování na kopci
s výhledem na oceán. Během korona
viru jsme měli apartmán vždy pro dva
lidi, každý máme svůj pokoj a společný
obývák.
Jsou i tréninky hodně odlišné od
toho, na co jste byl zvyklý v Česku?

V Americe máme výborné podmínky.
Týká se to jídla, posilovny, regenerace
i trenérského zázemí. Náš tým vede
hned skupina trenérů, celkem je jich
skoro deset. Tréninky jsou mnohem
intenzivnější.

Vy ale máte za sebou čerstvý letní
basketbalový zážitek, kdy jste byl
do poslední chvíle součástí českého národního týmu, který zamířil
do Tokia na olympiádu. Co vám to
přineslo?

Kromě toho, že hraju v Americe na
univerzitě, musím si přidávat i další
tréninky, abych se dále zlepšoval. Hrát
s reprezentací pro mě bylo po této
stránce skvělé. Škoda že jsem do tré
ninků nastupoval po zranění, které
jsem si přivodil letos na jaře, kdy jsem
si přetrhnul vazy v kotníku. Trochu mě
to při soustředění s reprezentací limito
valo. Mezi pivoty je navíc v národním
týmu obrovská konkurence. Jsou tam
Jan Veselý, Ondra Balvín a Patrik Auda.
Byla to pro mě velká škola.
Inspirují vás i příběhy těchto hráčů,
kteří se svým sportem podobně jako
dříve i váš táta Jiří poznají kus světa?

Česká kabina je sama o sobě zábavná,
to je vždycky příjemná změna. Národní
tým má skvělou chemii a sehranost,
která ho drží pohromadě. V předolym
pijské kvalifikaci kluci porazili Kanadu
s osmi hráči z NBA. To o něčem svědčí.

Foto: Archiv Jana Zídka

Basketbalista Jan Zídek (21) odešel studovat do Ameriky v roce 2019. Na kalifornské Pepperdinské univerzitě se připravuje
na vytouženou kariéru ve slavné NBA.

Jan Zídek v dresu Pepperdinské univerzity

do celku NBA, Jiří Zídek st. byl zvolen nejlepším českým basketbalistou 20. století.)

je basketbalová země. Lákalo by mě ale
také Španělsko nebo Německo.

Jak často se hráči z vašeho univerzitního týmu prosadí do NBA?

Příští rok se v Česku koná basketbalové mistrovství Evropy. Zabojujete
o účast v týmu?

Z našeho loňského týmu odešli dva
hráči do draftu. Jeden se dostal přímo,
druhý hraje letní přípravnou ligu NBA
a bojuje o místo v některém z týmů nej
slavnější basketbalové soutěže.
Zůstává NBA i vaším cílem?

Jakou kvalitu má soutěž, kterou
hrajete?

Asi vám okolí často připomíná
basketbalové úspěchy vašeho táty
i dědy. Jak na to reagujete?

Jsme součástí univerzitní ligy na západ
ním pobřeží, která patří k těm kvalitněj
ším. Když hrajeme například ve státu
Washington, zaplní se na zápas šestitisí
cová hala.

Slýchávám to často. Myslím, že mě to tlačí
kupředu, motivuje mě to. Jsem strašně
vděčný za to, že je můj táta taková legenda,
a to samé platí pro dědu. (Jiří Zídek ml. je
první český basketbalista, který se prosadil

Na univerzitě budu ještě dva roky a pak
bych se chtěl dostat také do draftu NBA.
Pokud se to nepodaří, poohlédnu se po
nějaké nabídce z Evropy. I pak se ale dá
ještě do americké ligy vrátit. V Evropě
bych si rád zahrál Euroligu, třeba
v Kaunasu, kde hrál i můj táta a tuto
soutěž v litevském klubu vyhrál. Litva

Zvažuji, jestli přednost nedostane škola
a příprava v Americe. Jsem ještě mladý,
asi bych moc místa na palubovce nedo
stal a takový šampionát je hodně o ces
tování, mediálních akcích a zbývá málo
místa na přípravu. A já se potřebuji roz
víjet, takže asi spíše dám přednost tré
ninkům ve Státech.
Jak si užíváte léto v Radotíně?

Chodím hodně plavat, jsem rád, že tu
máme nový bazén. Užívám si zdejší
atmosféru stranou centra Prahy.
Petr Buček

|6|

Inzerce/sudoku/sport

Do Veselí odjelo 160 lakrosistů, v září se koná Menschner Cup

(red)

hledá pracovníky:
- obsluha baru Bazénu Radotín

PRÁCE NA PLNÝ
ČI ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
Mladý kolektiv, zaměstnanecké
výhody, čtvrtletní prémie

Informace na tel.
774 485 998 nebo
na info@biotopradotin.cz
NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. 9. 2021

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ
CENY NEMOVITOSTI
ZDARMA

Tradiční soustředění lakrosistů se odehrálo ve Veselí nad Lužnicí.

CHCETE PRODAT
NEMOVITOST?
VYUŽIJTE NAŠE
ZKUŠENOSTI.

Badmintonový oddíl Sokola Radotín letos oslaví jubilejních padesát let své
existence. Za dobu fungování jím prošly stovky hráčů, řada z nich radotínských rodáků. Během září do klubu můžete přihlásit své ratolesti, nábor
startuje již od 1. září.

J

liky, juniorské a seniorské reprezen
tanty (jako příklad Eva Hnilicová,
Jakub Bitman, Pavel Drančák jr., Bar
bora Knotková či Kateřina Mikelová).
V současnosti oddíl trénuje ve spor
tovní hale v Radotíně každý den v odpo
ledních hodinách. Má kolem 40 mladých
badmintonistů a i nadále učí od těch nej
mladších základům badmintonu až po
juniory, kteří mají ambice hrát na nejvyšší
úrovni. O prázdninách pořádá badmin
tonové kempy. Poslední proběhl v uply
nulých dnech ve Skutči a zúčastnilo se ho
36 dětí všech věkových kategorií od 8 do
18 let pod vedením zkušených trenérů.
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Informace o Vaší firmě budou po dobu
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firmě budou
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ADRESA
REDAKCE
ADRESA REDAKCE
Úřadměstské
městskéčásti
části Praha
Úřad
Praha1616
Václava Balého 23/3
Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín
153 00 Praha-Radotín
PŘÍJEM INZERCE
MiroslavaINZERCE
Sedláková
PŘÍJEM
noviny@praha16.eu
Věra
Peroutková
www.praha16.eu
noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení sklepů, bytů atd.
Stěhování

Tel.: 773 484 056
Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín
KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,
SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940 www.hanarozenska.tk
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ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské
obkladačské,
podlahářské
a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

Úroveň: Těžká
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jméno:

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ
777 777 599

Chtěli byste, aby vaše dítě hrálo
tento krásný, nejrychlejší raketový
sport? Trenéři zvou zájemce do svých
řad, vítány jsou všechny děti ve věku
6 až 11 let. Stačí přijít kdykoli během
září do radotínské sportovní haly, ideálně
přímo na tréninky klubu – od pondělí
do pátku od 17 hodin. Pro bližší infor
mace kontaktujte Mojmíra Hnilicu
(e-mail: mojmir.hnilica@seznam.cz).
Na letošní podzim oddíl připravuje
velkou oslavu svých padesátin, pozvánka
bude zveřejněna v Novinách Prahy 16
i dalšími informačními cestami.

Úroveň: Lehká
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4
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5
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4 6 1
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pro inzerenty

- recepční Sportovní haly Radotín

Badmintonu v Radotíně je 50 let
edním z úspěšných a jediným
stále aktivním spoluzakládajícím
členem je Mojmír Hnilica, který
to dotáhl až na úplný vrchol jako roz
hodčí badmintonu, několikrát se v této
roli zúčastnil olympijských her a je
zakladatelem mládežnického oddílu
TJ Sokol Radotín. Dospělí hráči od
založení oddílu pravidelně jednou až
dvakrát týdně trénovali v místní soko
lovně, k nim se již několik let přidávali
odchovanci mládežnického oddílu.
Výchově mladých hráčů se v oddíle
věnují více než třicet let. Za ta léta
vychovalo řadu mistrů České repub

Informace
Informace
pro inzerenty

Radotínská o.p.s.

Foto: Miroslav Knotek

N

a srpnové soustředění ve
Veselí nad Lužnicí letos vyra
zilo téměř 130 hráček a hráčů
lakrosu z radotínského oddílu LCC.
Doprovodily je tři desítky trenérů a
dalších pomocníků. Téměř stovka
lakrosistů vyrazila na jih Čech společ
nou dopravou, postaraly se o ni dva
autobusy. Tři nákladní auta odvezla
jízdní kola a další vybavení.
Od 2. do 4. září se v lakrosové aréně
před sokolovnou koná tradiční mezi
národní turnaj Frank Menschner Cup.
Mezi 12 účastníky nebude chybět tým
ze zámoří ani zástupci evropských
lakrosových oddílů. Za Radotín do
turnaje nastoupí Custodes i Wolves.

65
39
82
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78
43

luštitelé ze zářijového
vydání získají volnou
řešení
Těžká
– řešení
vstupenku
do radotínského
krytého bazénu.
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7
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NOVÁ RESTAURACE KFC STRAKONICKÁ
8Hledáme
3 nové1 kolegy
na hlavní pracovní poměr nebo brigádu na pozice:
POKLADNÍ
ӏ PŘÍPRAVA SENDVIČŮ ӏ KUCHAŘ
4 6 5
Co ti u nás nabízíme?
na plný či zkrácený úvazek nebo brigádu se smlouvou na dobu neurčitou.
3Získáš
8prácikariérního
2 růstu.
Možnost
Pravidelné navyšování mzdy.
večerních hodinách – ideální pro maminky na RD a studenty.
6Práci
1v ranních
7nebo
Možnost
směn
4 dny práce, 3 dny volna, ﬂexibilní pracovní doba, možná volba začátku
a koncesměn.
dní dovolené.
925Mzda
5ti přijde4na účet vždy do 9. dne v měsíci.
Zvýhodněné stravování na pracovišti.
Máme tým s rodinnou a přátelskou atmosférou.

Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit!
Kontaktní osoba: Jaroslav Vokurka
Telefon: 722 981 760
E-mail: jaroslav.vokurka@amrest.eu
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ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNÝŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
Pro Váš interiér:
- Horizontální 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
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA
Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

Inzerce

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
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V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
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e-mail: noviny@praha16.eu,
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nabídka
zaměstnání:
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

REFERENT NÁKUPU

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence,
Praha 5, přijme naPOTRAVIN
pozici:
CHLAZENÝCH

- plný nebo–zkrácený
úvazek
POKLADNÍ
PRODAVAČ(KA)
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

POKLADNÍ
– PRODAVAČ(KA)
– plný nebo
zkrácený úvazek
- jednosměnný provoz pondělí-pátek
SKLADNÍK
- plný nebo
zkrácený úvazek
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Rozenský Aleš

Strážovská 59, Praha 5 - Radotín
Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485
E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

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

SKLADNÍK
PRACOVNÍK
VÝKUPU OBALŮ

cca na 6 hodin denně,
vhodné
i pro důchodce
- –jednosměnný
provoz
pondělí-pátek
–-všechny
pozice
mají 1x mají
za 3 týdny
sobotní
směnu
všechny
pozice
1x za
3 týdny
6:30–13:00

sobotní směnu 6:30 - 13:30

1111, 608 777 977 po 14. hodině
Tel.:Tel.:
777777
66661111,
608 777 977 po 14. hodině

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

PRO PRODEJNU PRAHA 16, NA BANÍCH

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

HLEDÁME VEDOUCÍ SMĚNY (M/Ž)

Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce
Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MZDA PO 3. ROCE

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
Mzda po 1. roce

Mzda po 2. roce

37 500 Kč

38 500 Kč

39 500 Kč

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
REKO24.CZ s.r.o
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

Přihlaste se na

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

kariera.lidl.cz

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

Bytové jádro za 5 dnů

Nástupní mzda

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

Přijmeme řidiče sk.C
pro řízení a obsluhu fekálního vozu
MAN, oblast Praha západ.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Informace na tel.: 736 688 955
e-mail: garbine@seznam.cz

CYCLESTAR s.r.o.

RADOTÍN

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD
MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD

taichmichal@seznam.cz

FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

tel. 608 926 974
VYROBENO V ČR
F.L.Y. 20“ 8,1 kg
do 8 990 Kč
F.L.Y. 24“ 9,5 kg
do 10 990 Kč

Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

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

www.elektrokolo.cz

www.hodinovy-manzel-michal.cz

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957
www.kacenikuchar.cz
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Inzerce

OD 1. 9. DO 30. 9. 2021

29

U NÁS MŮŽETE NAKUPOVAT
BEZ REGISTRACE

NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ, ZA CHYBY VZNIKLÉ V TISKU NERUČÍME

23,90

8,90

39,90

29,90

20,90

KINDER ČOKOLÁDA

MILA ŘEZY

LINDT EXCELLENCE

GRANINI

COCA-COLA

100g

50g

100g

1l

1,75l

A!

EN
C
R
E
UP

S

399,00

399,00

74,90

99,90

18,50

JÄGERMEISTER

TULLAMORE

OLEJ OLIVOVÝ
DEMETRA

HÄAGEN-DAZS ZMRZLINY

KUŘECÍ JUNIOR

1l

1l

460ml

400g

0,5l

38,90

71,90

84,90

23,50

17,90

MOLDAVSKÁ
VÍNA QUEENY

VÍNA KÄFER

PRIMITIVO KÄFER

PILSNER URQUELL

KITEKAT

0,5l

Pinot Grigio,
Chardonnay, 0,75l

0,75l

0,5l

400g

UVEDENÉ CENY PLATÍ VČETNĚ DPH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYLOVÉ SKLENICE
JAKO DÁREK K NÁKUPU
6 SKLENIC DLE VÝBĚRU PO PŘEDLOŽENÍ KUPÓNU U POKLADNY
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Knihovna

Radotínská knihovna slaví sté narozeniny
Foto: Letopisecká komise Radotín

Foto: Letopisecká komise Radotín

Knihovna nám již sto let připomíná, že knihovní kultura má v Radotíně své nezpochybnitelné místo. Jaké jsou hlavní milníky
její dlouhé historie?

Výpůjční pult v roce 1960

R

Roku 1939 začalo stěhování. Nej
prve byla přemístěna do jedné ze so
kolských šaten, od roku 1940 do roku
1944 sídlila v domě pana Šamonila
v ulici Na Betonce, roku 1944 byla
přestěhována do budovy U Broulímů
(Smalt).
ZMĚNY PO ÚNORU 1948
Změnu v knihovnictví přinesl Vítěz
ný únor. Muselo být vyřazeno mnoho
pub
likací považovaných vládnoucím
režimem za závadné a škodlivé. Veřej
né lidové knihovny měly sloužit ideové

Foto: Letopisecká komise Radotín

adotínská knihovna začala
fungovat první zářijovou ne
děli roku 1921 v malé míst
nosti domu čp. 2. Ze záznamů vyplý
vá, že o rok později bylo v knihovně
týdně půjčeno okolo dvou až tří set
svazků. Knihovna tehdy měla ve
svém vlastnictví celkem 442 svazků
beletrie a četby naučné a 26 svazků
časopisů. Navštěvovalo ji 150 čtená
řů.
Když byla v roce 1928 otevřena
měšťanská škola, knihovna se přestě
hovala do uvolněné místnosti v čp. 23,

Uvnitř knihovny před začátkem rekonstrukce v roce 2005

a mravní výchově lidu a knihovník byl
ten, kdo posuzoval vhodnost knih po
stránce politické, umělecké i odborné.
Začátkem 50. let knihovna přesíd
lila do budovy čp. 5 naproti Koruně,

Foto: Letopisecká komise Radotín

do domu, kde dnes najdeme radnici.
V roce 1936 měla podle statistického
výkazu již 2800 svazků a 256 zapsa
ných čtenářů. Knihy se půjčovaly jen
v neděli dopoledne.

Podoba knihovny přestěhované do Loučanské ulice

kde zůstala až do roku 1990. Od roku
1955 vedla knihovnu Marie Vacková,
pod jejímž vedením byly pořádány
literární Večery poezie (například Ve
čer romancí v hudbě a poesii, Májový
večer, Orientální večer). Večerní akce
byly hojně navštěvované.
Až do roku 1968 se v knihovně to
pilo uhlím v kamnech a knihy byly se
řazeny podle data získání bez ohledu
na žánr. V regálech byly dohromady
promíchané knihy dětské i pro do
spělé. Teprve po roce 1968 byly knihy
roztříděny na literaturu pro děti a do
spělé a také byla rozdělena literatura
naučná a beletrie. Knihovna byla v té
době středisková, starala se i o poboč
ky v Kosoři, Třebotově, Chotči, Chýni
ci a Lochkově.
Od července 1974, kdy byl Radotín
připojen k Praze, připadla knihovna
pod Městskou knihovnu Praha. Vzá
pětí nastaly chudé roky. Stala se pro
Prahu periferní knihovnou, o kterou
nebylo pečováno, dokonce některé
zajímavé publikace byly převedeny do
Městské knihovny. V lednu 1983 se
knihovna přesunula zpět pod Místní
národní výbor Radotín. Znamenalo
to samostatný nákup knih a celkově
větší samostatnost knihovny. V říjnu
1988 se stala vedoucí knihovny Naďa
Mašková, která se o ni starala téměř
19 let, až do června 2007.
STĚHOVÁNÍ DO LOUČANSKÉ
Protože se ve zdech knihovny objevily
trhliny a prostory se ocitly v havarij
ním stavu, v říjnu 1990 byla knihov
na přestěhována do
Loučanské
ulice.
Na stejném místě ji
najdeme i dnes. Na
rekonstrukci tehdy
nebyly peníze, pro
to byly prostory jen
částečně upraveny
a vybaveny nábyt
kem z jiných kniho
ven.
V té době měla
knihovna již přes
tisíc čtenářů, kteří
si vypůjčili přibliž
ně 42 tisíc knih, ve
fondu měla knihov
na více než 39 tisíc
svazků. Prostory se
ovšem ukázaly jako
nedostatečné, a pro
to bylo rozhodnuto

knih vyřazených z fondu knihovny.
V roce 2014 zazářil web knihovny na
soutěži Biblioweb – soutěži o nejlepší
knihovnické webové stránky – a ve
své kategorii zvítězil.
KNIHOVNA V PANDEMII
Jako všechen společenský život i chod
knihovny těžce ovlivnila pandemie
Foto: Letopisecká komise Radotín

Knihovna dlouho sídlila vedle Kulturního střediska Koruna. Dnes na tomto místě vzniká komunitní centrum.

o zvětšení a zmodernizování. V lednu
2006 byla knihovna zcela uzavřena,
budova byla zásadně přestavěna a kni
hovní fond byl zpracován do elektro
nické podoby.
V říjnu 2006 byla knihovna slav
nostně otevřena jako moderní a plně
automatizovaná. Slavnostního otevře
ní se mimo jiné zúčastnila starostka

Pozvánka na hudební a recitační večer z roku 1957

Prahy 16 Hana Žižková a senátor za
zdejší volební obvod, historik Tomáš
Grulich. Za povedenou rekonstrukci
byla knihovna v letech 2007 a 2008 no
minována do soutěže o titul „Knihov
na roku“.
Od července 2007 do listopadu 2020
knihovnu vedla Irena Farníková s pře
stávkou od března 2013 do konce roku
2016, kdy ji vystřídala Michaela Laš
ková. V prosinci 2020 se novou vedou
cí stala Sabina Krejčí.
V nové knihovně, která využívá au
tomatický knihovní systém a použí
vá elektronický on-line katalog, mají
návštěvníci k dispozici šest počítačů
s internetem i wi-fi připojení. Knihov
na se také věnuje pořádání akcí pro
veřejnost, probíhají zde besedy, autor
ská čtení a vernisáže výstav, které jsou
v knihovně k vidění. Půjčují se také
audioknihy, společenské hry a od roku
2019 rovněž e-knihy.
Návštěvníci najdou k zapůjče
ní i knihy v angličtině, němčině
a francouzštině. Pro děti se pořádají
exkurze, přednášky a besedy s auto
ry, rok 2018 přinesl novinku – akci
s názvem Narodil se čtenář určenou
nejmenším dětem. Pravidelně se
knihovna v červnu podílí na paso
vání prvňáků na čtenáře a v říjnu
bývá během tradičního Havelského
posvícení celý víkend otevřeno. Ná
vštěvníci se mohou těšit na výprodej

nemoci covid-19. V roce 2020 se
střídalo otevření a zavření knihovny
s omezeným provozem či výdejem ob
jednaných knih přes okénko. V květnu
knihovna zaznamenala vládní návště
vu – ministra kultury Lubomíra Zao
rálka, který chtěl vidět, jak se obecní
knihovny vyrovnávají s těžkými pod
mínkami diktovanými epidemiologic
kou situací, a natočil zde video propa
gující knihovny.
Do roku 2021 knihovna vstou
pila opět uzavřením, opakoval se
stav z předchozího roku, situaci
dovršil havarijní stav střechy, takže
od konce července do konce srpna
bylo zavřeno a knihovna dostala
novou střechu. To vše samozřejmě
mělo vliv na pokles čtenářů a počet
výpůjček. Na konci roku 2019 bylo
v knihovně zaregistrováno více než
1600 čtenářů, kteří si půjčili cca
55 000 titulů, o rok později to bylo
1340 čtenářů a 34 000 výpůjček.
Knihovní fond se již od otevření
rekonstruované knihovny pohybuje
okolo 50 000 svazků.
Můžeme jenom doufat, že ke stým
narozeninám dostane knihovna nové
nadšené čtenáře, a ti budou moci plně
využívat možností, které knihovna na
bízí, a pro knihovnu začne nová a ve
selejší kapitola její existence!
Irena Farníková,
dlouholetá vedoucí radotínské knihovny
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DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ CEMENTÁRNY
RADOTÍN 18. 9. 2021
9:00 –14:00

•
•
•
•

soutěže a atrakce pro děti i dospělé
okružní jízdu turistickým vláčkem
prohlídku areálu za plného provozu
VSTUP ZDARMA
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V areálu cementárny se můžete těšit na:
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Inzerce

1871 – 20

V

Odjezdy do cementárny

Odjezdy z cementárny

ČMC Den otevrechny dveri INZERCE.indd 1

13.07.21 12:10

Městská část Praha 16 (Radotín) nabízí k prodeji ve výběrovém řízení,
kdy nabízená cena bude stanovena formou veřejné licitace, stavební
pozemek v ulici Ametystová (foto).

Podmínky pro účastníky výběrového řízení a další podrobné informace na
vyžádání na e-mailu jiri.geissler@aukcredit.cz
Plocha pozemku je celkem 1682 m2, minimální nabízená cena 14 277 500 Kč
včetně DPH v zákonné výši, požadovaná kauce 500 000 Kč.
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Program akcí na září

	
LAKROSOVÁ ARÉNA LCC
	Mezinárodní turnaj Frank
Menschner Cup

3. PÁ

	
BIOTOP RADOTÍN
20:00, Cirk La Putyka a jeho
představení Dynamo 2.0 v rámci Biotop Days

LAKROSOVÁ ARÉNA LCC
Mezinárodní turnaj Frank Menschner Cup

4. SO

Mezinárodní turnaj Frank Menschner Cup

	
KS U KORUNY RADOTÍN
16:00–18:00, Zahájení
předprodeje vstupenek na kulturní akce

8. ST

LOUKA U TURISTICKÉHO ODDÍLU
T-Mobile olympijský běh
Závod v běhu na 7,5 km, dětský závod na
500 a 1000 metrů

LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN
20:00, Zátopek
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která
dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém
světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí –
Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory
všem překážkám spolu strávili celý život.

3/9/21/20:00

Cirk La Putyka

	
BIOTOP RADOTÍN
20:00, Tata Bojs, koncert
české kapely v rámci Biotop Days

LAKROSOVÁ ARÉNA LCC

generální partner

11. SO KRÁLOVSKÉ BURČÁKOBRANÍ

	
Slavnostní odjezd průvodu
Karla IV. na Karlštejn spojený s tradičním
radotínským burčákobraním: koncerty
kapel a další zábava.

BEACH ARÉNA RADOTÍN
16:00 Home Food Fest, Festival jídla od
radotínských kuchařů

14. ÚT

	
KS U KORUNY RADOTÍN
15:00, Čaj o třetí, Tradiční
setkání radotínských seniorek a seniorů
Skupina Bartet zahraje písničky autorů
Osvobozeného divadla V. W. J. a evergreeny
z první poloviny 20. století.

19:00, Vy mně taky, divadelní spolek
Gaudium
Poetické pásmo ze IV. cenové – Jiří Žáček
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na
místě

Doprovodný program

4/9/21/11.00–17.30

/

Vodní a sportovní atrakce pro děti,
soutěže a mnoho další zábavy
pořádá Radotínská o.p.s. ve spolupráci
s místními organizacemi.

Biotop Radotín
K Lázním 9, 153 00 Praha 16
Vstupenky na goout.net
partner

pořadatelé

Biotop slaví s Tata Bojs
a La Putykou

R

adotínský biotop oslaví na
začátku září své osmé naroze
niny. Slavnosti nazvané Biotop
Days připravuje spolu s agenturou
Showfactory. Akci ozdobí vystoupení
souboru La Putyka, který se představí
v pátek 3. září od 20 hodin. Den nato
svátek vyvrcholí koncertem kapely Tata
Bojs. Začne ve 20 hodin. „Už tradičně
chystáme na závěr sezony na biotopu
velkou dvoudenní akci. Kromě Tata
Bojs a La Putyky se návštěvníci mohou

těšit na vodní atrakce, kreativní dílny
nebo na tombolu,“ říká Jan Barák,
ředitel Radotínské o.p.s., která biotop
provozuje. Vstupenky jsou v pro
deji na pokladnách biotopu nebo na
stránkách www.goout.cz.
Letní kino Biotop Radotín pro
mítne v září dva české filmy. Prv
ním je Gump – pes, který naučil
lidi žít (1. září). Sezonu letního
kina uzavře 8. září film Zátopek,
spojený se závodem v běhu.
(red)

KS U KORUNY RADOTÍN – KLUB MILANA PEROUTKY

Tata Bojs

2. ČT

Po celý den od 11 do 17:30 hodin pestrý
program sportovních a vodních aktivit,
které pořádá Radotínská o.p.s. s místními
sportovními organizacemi.

4/9/21/20:00

1. ST

	
LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN
	
20:30, Gump – pes, který
naučil lidi žít
Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě
viděném očima toulavého psa Gumpa.
O světě, o kterém mnoho z nás moc neví.
O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš
svět pro ně důležitý.

Kalendář

pod záštitou

18. SO

Dopoledne budou zajištěny výpravy
do divočiny pro školní skupiny
a odpoledne zábavně-naučný program pro širokou veřejnost.

19. NE KS U KORUNY RADOTÍN

26. NE SKI A BIKE CENTRUM RADOTÍN

	
CEMENTÁRNA RADOTÍN
	9:00–14:00 Den otevřených
dveří

	
19:00, Sonáta pro lžíci –
premiéra, divadelní spolek Gaudium
Komorní divadelní představení australského
autora Johna Mista. Pojednává o setkání
dvou žen a jejich svárlivé i humorné konfrontaci s minulostí. Fiktivní příběh je inspirován skutečnými válečnými osudy a nabízí
zajímavé dialogy s decentním humorem.
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	
19:00, Boss Babiš, divadlo
RePublika
Satirické představení podle knihy Jaroslava
Kmenty v režii Jana Julínka a Jana N. Nováka
Vstupné: 260 Kč v předprodeji, 290 Kč na
místě

22. ST

SOUTOK BEROUNKY A VLTAVY
Slavnost rovnodennosti na soutoku

	
15:00, Dřevěné divadlo: Tři
medvědi a drzá Máša
Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna
pravá či falešná... a také o lásce královen k synům... a o tom, že když jednoho
deštivého večera na hradní bránu zabouchá
„pravá princezna“, nastává problém...
Loutková pohádka pro děti od 3 let. Délka
představení 40 minut, vstupné 100 Kč


30.
ČT – 2. SO
KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA
Slavnostní zahájení projektu Fajn Nový
Dvůr Koruna a zahájení provozu KKCK.
Divadla, koncerty, deskové, únikové i jiné
hry, workshopy, zvířátka, bylinky, pohoda
i ochutnávka aktivit či skvělých káviček,
čokolád, limonád z fajnové komunitní
kavárny (více na str. 12).
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Slavnostní otevření nabídne třídenní program
Foto: Petr Buček

Fajn Nový Dvůr Koruna:
prostor pro setkávání
a inspiraci

Koruna

Ve dvoře za Korunou se řeže, brousí, maluje, instaluje, plánuje, vyměřuje a vše spěje ke slavnostnímu otevření, které bude trvat celé tři dny.

P

Původně malý tým „kulturis
tek“ z Koruny se rozrostl díky
finanční podpoře projektu Fajn
Nový Dvůr Koruna, Operační program
Praha – pól růstu ČR o nové kolegyně
a kolegy, kteří se budou od října starat
o všechny aktivity a s nimiž se budete
ve dvoře potkávat. Budeme vám je po
stupně představovat na připravovaných
stránkách www.centrumkoruna.cz a so
ciálních sítích Instagram a Facebook.
Dnes se představují první tři lektor
ky, které s námi spolupracují již celé
léto a pilně připravují program nejen
pro slavnostní otevření centra.

DIANA JIŘIŠTOVÁ

KATKA VEIGERTOVÁ
je veselá a poví
davá maminka
dvou dětí, s váš
ní pro pečení
a excelové tabul
ky. Připravuje
pro vás mimo
jiné únikovou
hru v prostorách
nového KKC Koruna. Ráda si s vámi
zahraje deskovou hru nebo vymění re
cept na bábovku. Spolu s Dianou zajis
tí provoz komunitního centra a admi
nistrativní agendu projektu.

JANA KOČÍ

vám bude pře
devším naslou
chat. Má ráda
přírodu, zvířát
ka a je vášnivá
houbařka. Ráda
zodpoví
vaše
dotazy, vyslech
ne
případné
trable a pomůže vám najít ve Fajn
Novém Dvoře zázemí a spočinutí.
Budete ji potkávat jak v nízkopraho
vém centru, tak při různých zájmo
vých aktivitách.
je
milovnice
přírody a za
hrady, potkáte
ji všude u kyti
ček a zvířátek
v našem dvoře.
Rovněž organi
začně zajišťuje
a propojuje ak
tivity týmu nízkoprahového centra.
Její pedagogické zkušenosti pomo
hou objevit vaše schopnosti a talen
ty.
(kor)

Komunitní centrum těsně před dokončením

V

e čtvrtek 30. září bude na
dvoře i ve vnitřním prostoru
nové budovy probíhat předsta
vení aktivit, které budou v pravidelné
nabídce Kulturně-komunitního centra
Koruna po celý příští rok.
Odpoledne návštěvníky rozesměje
známý vypravěč a loutkář Víťa Marčík
s pohádkou Bajaja. V plánu nechybí
ani křtiny zvířecích kamarádů. Jak se
budou jmenovat například naši krá
líčci? Svoje návrhy můžete již nyní psát
do ankety na facebookové skupině Fajn
Nový Dvůr Koruna.
V pátek 1. října dopoledne se pro
gram zaměří na studenty Gymnázia
Oty Pavla. Užijí si moudra učitele
národů Jana Amose Komenského. Na
programu bude Labyrint světa opět
v originálním podání Víti Marčíka.
A protože bychom rádi na našem dvoře
pěstovali lásku a dobré vztahy, zasa
díme společně Strom Lásky. Na dvoře

se mimo jiné také dozvíte vše o kompo
stech, a to na přednášce a workshopu
ve spolupráci s radotínskou komunitní
zahradou KoZa na mezi.
Odpoledne můžete vyzvat sou
seda, kamaráda, babičku, dědu nebo
kohokoliv jiného na turnaj v šachách,
Člověče, nezlob se nebo ping-pongu.
Zahrát si můžete i jakékoliv jiné hry,
které Klub her nabídne. V prostoru
půdy, kam už se asi jindy nepodíváte,
si nenechte ujít divadlo Toy Machine
s představením Josefa Čapka Jak pejsek
s kočičkou pekli dort.
V sobotu 2. října je program opravdu
nabitý. Ještě před obědem začneme
s módní přehlídkou Senior Fashion pod
záštitou webu www.i60.cz a za účasti
radotínských modelek 60+. Kdo tuto
zajímavou akci nestihne, má šanci ještě
jednou, a to po obědě. Podvečer bude
patřit mladým radotínským kapelám
a závěr zralému radotínskému bardovi

Petru Neumanovi, který se i díky pod
poře radotínských sousedů propracoval
na špičku hitparády Českého rozhlasu,
kde se drží již od letošního května.
Připravena je také originální pro
hlídka všech prostor formou šifrovací
únikové hry. Dejte dohromady tým
nanejvýš deseti lidí a potrapte své
mozkové závity. Půjde o důvtip a sou
hru a nemusíte se bát prověřování zna
lostí jako ve škole.
Během všech tří dnů lektorky před
staví vše, co v Koruně hopká, lítá
i kvete. Když bude počasí přát, přijdou
i pravidelní hosté kroužku Koruna
Kvete – hříbátka amerických mini
aturních koní: Nšoči a Old Shatter
hand. A samozřejmě se na všechny těší
i první obyvatel dvora, kterým se stal
papoušek Romeo.
Po celou dobu slavnostního otevření
nabídne občerstvení komunitní Faj
nová kavárna. Podávat se bude mnoho
druhů lahodné kávy, výtečná čoko
láda, domácí limonády, skvělé míchané
nápoje i něco na zub. S našimi kavár
níky a kavárnicemi si můžete dlouhé
hodiny povídat o kávě nebo o hudbě,
a to dokonce i anglicky. Můžete si
s nimi zahrát šachy nebo zkusit něco
zajímavého u fajn kávy tvořit.
V nízkoprahovém centru Pod jed
nou střechou si na našem počítači
uděláte, nebo i vytisknete všechno, co
budete potřebovat.
Přijďte se podívat na Radotín
z nového úhlu pohledu, inspirovat se,
zasoutěžit si, popovídat si se známými
i neznámými sousedy a zapojit se do
komunitního života i se svými nápady.
Těší se na vás „fajnový tým“ z Kultur
ně-komunitního centra Koruna.

FAJN NOVÝ DVŮR KORUNA
OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY
30. 9. – 2. 10. 2021
Divadlo Víti Marčíka: BAJAJA
DIVADLO TOY MACHINE:
Jak pejsek s kočičkou pekli dort
TURNAJE V DESKOVÝCH I JINÝCH HRÁCH
SENIOR FASHION – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 60+
KAPELY: MUSIC FAMILY, SWAY AWAY,
PETR NEUMAN + VAŠEK MAŠEK…
Ochutnávka aktivit projektu Fajn Nový Dvůr Koruna:
Koruna kvete (sázení, řízkování, kompostování, hříbátka, papoušek, králíčci, morče…),
Mladá scén(k)a, Chytrá hlavička, Klub her, Cvičení pro seniory (jóga a kalanetika)
Úniková hra z prostor nového Kulturně-komunitního centra Koruna
Workshopy a zážitky ve spolupráci s radotínskými spolky
Prostor pro sousedské potkávání se i posezení, nové zážitky i pohodu

Ochutnávka produktů z Fajnové kavárny
VÍCE INFORMACÍ NA FB SKUPINĚ FAJN NOVÝ DVŮR KORUNA
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

Projekt: KKC Koruna

Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001778

(kor)

