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Vážení
spoluobčané,
do nového roku
vstupujeme s nadějí, že se v nadcházejících dvanácti
měsících
konečně podaří
udělat celosvětově důležitý krok k zažehnání koronavirové epidemie. Přeji
nám všem, aby se nemoc covid-19
stala minulostí a abychom se vrátili ke zcela normálnímu životu bez
omezení!
Rok 2022 přinese Radotínu řadu
důležitých novinek. Do léta by měla
být hotová nová lávka přes Berounku, o kterou usilujeme již několik let.
Problémy se stávajícím přemostěním
s novou mostovkou skončí, tak jako
průběžné vynakládání finančních
prostředků na zachování provozuschopnosti lávky.
Letošek je také posledním rokem
modernizace hlavní části železniční
trati. Se stavebním ruchem spojená
omezení budou v průběhu roku postupně mizet a my začneme železnici
opět využívat na sto procent – tak
jako pochozí lávku, která propojí
centrum s rozšířeným podchodem
u restaurace Rozmarýn, vyúsťující
do ulice Ke Zděři. Na novou výpravní budovu si ještě počkáme do půlky
roku 2023. Do června bude zároveň
stavebně dokončena a rozšířena křižovatka na náměstí Osvoboditelů.
Nový rok je také rokem komunálních voleb. Na podzim si budou
lidé vybírat své zástupce do místních
zastupitelstev a na radnice. Věřím,
že vás opět přesvědčíme o tom, že
Radotín vedeme zodpovědně, městskou část nezadlužujeme a myslíme
na její rozvoj ke stále lepšímu místu
pro život lidí všech generací, různých
zájmů i sociálních skupin.
Přeji vám především pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu
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Začíná poslední rok rekonstrukce železnice
Do posledního roku vstupuje modernizace železniční trati mezi Smíchovem a Radotínem. Správa železnic slibuje její dokončení letos v prosinci. Stavba nové výpravní budovy skončí v polovině roku 2023.
Vizualizace: Správa železnic

Slovo starosty

Číslo 1/2022

Pohled na novou výpravní budovu od nástupiště

S

taré nádraží bude brzy minulostí. Do konce letošního roku
budou mít cestující i chodci,
kteří chtějí podejít železniční trať
v okolí nádraží, k dispozici dva bezbariérové podchody. Stavbaři také
dokončí moderní zastřešená nástupiště. V prosinci skončí éra železničního
přejezdu v centru Radotína, který ve
své historii zaznamenal několik tragických událostí. Bezpečnost zlepší
nová lávka mezi zrušeným přejezdem a znovuotevřeným tunýlkem za
restaurací Rozmarýn. Děti i ostatní
chodci a cyklisté se po ní dostanou

ke školám, biotopu či bazénu a nebudou muset přecházet frekventovanou
komunikaci.
V půlce letošního roku začne
stavba nové výpravní budovy mezi
řadou obchůdků a původním zázemím radotínského nádraží. Historická budova se začne připravovat na
svou přeměnu na služebnu městské
policie. „Vznik nového podchodu,
který povede od náměstí Osvoboditelů pod tratí, stavbu nové lávky nad
silnicí a nové výpravní budovy jsme
do projektu prosadili, abychom zlepšili komfort a bezpečnost cestujících

i ostatních obyvatel Radotína,“ říká
radotínský starosta Karel Hanzlík.
Poslední významnou částí rekonstrukce železnice je rozšíření a zvýšení
podjezdu s chodníkem na konci Prvomájové ulice. Až práce skončí, řidiči
budou moci trať podjíždět na dvou místech, vozovka pod tratí v Prvomájové
má sloužit především lokální dopravě.
Tuto ulici proto čeká řada dopravně-stavebních úprav, které ji mají zklidnit
a přizpůsobit více chodcům.
Jak budou oba průchody pod tratí
vypadat, už je patrné z první dokončené poloviny podchodu s přístupem
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od sokolovny. Ten se v prosinci otevřel
spolu s původní částí před nádražní
budovou. Cestující ho takto budou
využívat do června letošního roku, pak
se stavbaři vrhnou na jeho kompletní
dokončení. Po tuto dobu se chodci vrátí
na dočasnou lávku nad tratí. „Správa
železnic ale slibuje, že by v červnu mohla
zprovoznit polovinu zcela nového podchodu, po němž se dostanou na nástupiště lidé přicházející z prostoru od
železničního přejezdu,“ uvádí Miroslav
Knotek, místostarosta Radotína.
Petr Buček

Pokračování na str. 3
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Chystá se koncepce úprav prostranství mezi Vrážskou a Věštínskou

Vizualizace: Adam Rujbr Architects

Okolí autobusových zastávek a prostranství mezi ulicemi Vrážská a Věštínská hned vedle vlakového nádraží čeká proměna.
Radnice chce na tomto místě vysadit více stromů, celou plochu postupně kultivovat a zklidnit v ní automobilovou dopravu.
Součástí plánů jsou také vodní prvky.

Kromě nové zeleně se v sousedství autobusových zastávek a hotelového domu objeví také nové vodní prvky.

„V

rámci koncepčního řešení
tohoto území jsme spojili
síly s radotínským archi-

tektem Adamem Rujbrem. Ještě letos
bychom chtěli začít s dendrologickými úpravami prostoru mezi točnou

autobusů a hotelovým domem. Jedná
se o místo, kudy denně prochází řada
obyvatel Radotína, proto pracujeme

na jeho zvelebení. Zároveň chceme
potlačovat negativní projevy spojené
s fungováním hotelového domu, který
je však v rukou soukromého vlastníka,“ vysvětluje Karel Hanzlík, starosta Radotína.
Radnice si nechala udělat posudek kondice stromů rostoucích na
tomto
prostranství.
„Využijeme
dotaci hlavního města na snižování
dopadů klimatických změn, která
slouží především k vysazování nové
zeleně. Součástí projektu budou také
vodní prvky, které by se měly objevit
ve větší vzdálenosti od hotelového
domu než původní kašna,“ dodává
Karel Hanzlík. Kvůli opakovanému
nevhodnému chování některých
problémových osob se při úpravách
této lokality počítá také s rozšířením
kamerového systému, který prostory
hlídá už nyní.
Renomované studio Adam Rujbr
Architects, jemuž radnice zadala zpracování vize přeměny prostoru mezi

ulicemi Vrážská a Věštínská, přišlo
mimo jiné s nápadem vysázet podél
právě budovaného vstupu do nového
podchodu celé stromořadí. „Tento
nápad se nám hodně líbí, nyní tuto
možnost probereme s vlastníkem
chodníku a sousední vozovky, kterým
je Technická správa komunikací hlavního města Prahy,“ vysvětluje Karel
Hanzlík.
Cílem radnice je rovněž ulevit
Vrážské ulici od dopravní zátěže. Až
se uzavře železniční přejezd, měla by
vozovka sloužit především lokální
dopravě. „Tranzitní doprava patří
na Výpadovou ulici, která je k tomu
určená. Do Vrážské by měla zajíždět
jen auta mířící k lékárně či za nákupy,“
míní Karel Hanzlík. Z vylepšení celé
lokality budou profitovat především
chodci. Dočkají se mimo jiné širších
chodníků, které se rozšíří například
v místech, kde cestující čekají na příjezd autobusu.
(red)

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2022

S

tarosta Radotína Karel Hanzlík navrhnul na prosincovém
zasedání zastupitelstva rozpočet Městské části Praha 16 na rok
2022, zastupitelé jej schválili. Rozpočet začíná hospodařit s částkou
125 milionů korun. „Jako obvykle
navrhuji i pro rok 2022 vyrovnaný
rozpočet. Oproti loňsku v něm došlo
k několika úpravám, které souvisí
například se zvýšením cen energií. Další změny se týkají mimo jiné
oblasti IT, kterou přestáváme odebírat od externích organizací, ale

nově si ji zajistíme vlastními silami,“
říká radotínský starosta Karel Hanzlík a dodává: „Zjednodušeně se
dá o schváleném rozpočtu říct, že
děláme to, na co máme, a nezadlužujeme se. Tak jak jsme se občanům
dlouhodobě zavázali.“
Rozpočtové
příjmy
ve
výši
125 102 000 Kč tvoří především
transfery od hlavního města Prahy
(51,3 milionu Kč) a ze státního rozpočtu (21,8 milionu Kč). Oproti předchozím rokům mírně vzrostly. „Další
příjmy do radotínského rozpočtu

tvoří vlastní příjmy, kam patří mimo
jiné poplatky za psy, z pobytu nebo
za zábor veřejného prostranství. Dále
sem také patří daně z nemovitosti.
Poslední příjmovou položku tvoří
ekonomická činnost městské části,
kam spadají například nájmy z obecních bytů,“ uvádí Kateřina Valínová,
vedoucí ekonomického odboru Úřadu
městské části Praha 16.
Zhruba 114 milionů korun
z radotínského rozpočtu tvoří provozní náklady. Necelých jedenáct
nů korun použije radnice na
milio

různé investiční akce. Část z nich
dostanou jako obvykle radotínské
zájmové organizace, kterým radnice
každý rok přerozdělí více než milion
korun.
Kromě 125 milionů korun se v průběhu roku 2022 příjmy i výdaje zvýší
o dotace na rozvoj Radotína. „Tyto
prostředky se dlouhodobě daří vedení
radotínské radnice získávat díky
aktivní spolupráci s hlavním městem,“
uvádí Kateřina Valínová. Městská část
tak i letos počítá s investičními prostředky od hlavního města Prahy, které

využije na novou lávku přes Berounku,
na navýšení kapacity mateřské školy,
na lávku pro pěší a cyklisty k tunýlku
u restaurace Rozmarýn nebo na revitalizaci plochy mezi Vrážskou a Věštínskou ulicí v sousedství autobusových
zastávek Nádraží Radotín. Stavební
úpravy, které zajistí dopravní zklidnění, čekají také Prvomájovou ulici.
Část této investice uhradí Správa železnic v rámci oprav komunikací, které
stavební firmy nejvíce využívaly při
modernizaci železničního koridoru.
(red)

Nově vysázené stromy mají zajištěnou tříletou péči
Foto: Petr Buček

Platany, morušovníky, sakury, habry, jabloně nebo javory patří mezi stovku nových stromů, které na konci roku začaly růst
na několika místech v Radotíně. Celkem už radnice nechala od roku 2018 vysadit okolo 400 stromů. Jak se o nové stromy
pečuje, jaká je pro ně v Radotíně půda a jak staré kusy se vysadí?

Antonín Růžička při sázení stromů v areálu radotínského učiliště

N

ejnovější výsadbu zajišťuje
v Radotíně firma Ant Services,
zakázku získala ve veřejné soutěži. Stovku stromů na podzim nejen
vysadila, bude se o ně následující tři
roky také profesionálně starat. Za to
vyinkasuje 1,3 milionu korun, které
radotínská radnice získala na výsadbu
z dotace od hlavního města.
PLATANY ROSTOU STOVKY LET
Za příklad toho, jak výsadba a následná
péče o stromy vypadá, může posloužit

řada platanů javorolistých, která nově
roste hned za plotem učiliště podél ulice
K Cementárně. „Vznikne tady moc
pěkná alej platanů, jedná se o honosné
a v budoucnu velké stromy. Proto je
vysadíme s rozestupy šesti metrů,“ říká
Antonín Růžička, šéf společnosti Ant
Services. Zatímco okolo zasazeného
platanu upevňuje dřevěnou ohrádku,
vysvětluje: „Do ohrádky strom přivážeme, aby rostl pěkně rovně.“
Alej tady vzniká ze sedmiletých
stromů. Dnes jsou vysoké okolo čtyř

metrů, za deset až patnáct let vytvoří
celé stromořadí. A za padesát let půjde
o statné platany dosahující výšky přes
20 metrů. Podle Antonína Růžičky
na tomto místě vznikne pěkná alej.
A vydrží dlouho, platany rostou i pár
stovek let.
Sám však stromy nevybíral, volbu
dřevin má na starost odbor životního
prostředí radotínského úřadu. Jeho
pracovníci volí takové stromy, u kterých lze předpokládat, že se jim bude
v radotínských podmínkách dobře
dařit, a zároveň takové, které historicky k Radotínu patří. To je příklad
více než desítky morušovníků, jež
firma vysázela vedle Radotínského
potoka kousek od panelových domů.
Několik moruší zde muselo ustoupit
rozšířené křižovatce, nová výsadba
do této lokality přivedla náhradu
v podobě stejného druhu dřevin.
Moruše jsou oblíbené díky svým plodům, které kolemjdoucí rádi trhají.
Obyvatelé domů na Sídlišti se zase
mohou těšit na atraktivní jarní květy
sakur a magnolií, které do těchto míst
v rámci podzimní výsadby zamířily.
A například v ulici Jarmily Novotné
v lokalitě Na Lahovské si obyvatelé
užijí bohatě zbarvené jabloně mnohokvěté.

KAMENITÁ PŮDA A NAVÁŽKA
„Půda je v Radotíně hodně kamenitá, což nám poněkud komplikuje
situaci. Aby kameny netlačily na
kořeny, vybagrovanou půdu nejdříve prosejeme a poté ji použijeme
pro sázení. Jsem zastáncem toho, že
ke stromu patří původní půda, a ne
nová. Na jiných místech zase při
sázení narážíme na starou navážku,
která je promíchána s půdou, týká
se to například lokality U Ondřeje.
A u panelových domů jsme odhalili
základy původních staveb, které také
sázení a růst komplikují,“ vysvětluje
Antonín Růžička.
Kromě půdy zamířilo ke každému z nových platanů podél ulice
K Cementárně také pětadvacet tablet
hnojiva. Postupně budou stromům

dodávat výživu nejméně dva roky. Pro
stromy je přitom nejdůležitější první
rok po zasazení. Firma Ant Services
dává na stromy záruku tři roky. Pokud
některý uschne, nahradí ho. „Běžně se
stává, že pět až deset procent stromů
se neuchytí. Takové nahrazujeme
novými,“ uvádí šéf zahradnické firmy.
O radotínské stromy bude se svými
pracovníky pečovat tři roky. Zajistí
také jejich pravidelnou zálivku. Aby se
voda dostala až ke kořenům, vyčnívá
u každého ze zasazených stromů plastová hadice. Ta má v podzemí délku
okolo tří metrů, aby voda doputovala co nejníže. Každý strom dostane
například v parném létě klidně i šedesát litrů vody přímo do hadice, a to
i několikrát týdně.
(buč)

Topoly u řeky už byly nebezpečné

C

elkem patnáct topolů kanadských bylo v prosinci pokáceno
u cyklostezky podél Berounky.
Tři z nich označilo odborné vyjádření
za dřeviny v havarijním stavu, dalších
12 kusů rozhodlo oddělení životního prostředí radotínského úřadu
také pokácet. Důvodem bylo výrazné
zhoršení zdravotního stavu těchto

stromů a snížená vitalita. Topoly
dožívají a na tak frekventovaném
místě, jako je cyklostezka, kde prochází mnoho pěších a projíždí řada
cyklistů, představovaly nebezpečí.
Silné větve se mohou lámat i při průměrném větru, bouřce či přívalovém
dešti a hrozí úrazy.
(hej)
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Vizualizace: Správa železnic

Foto: Petr Buček

Začíná poslední rok rekonstrukce železnice

Foto: Petr Buček

V prosinci se otevřel nádražní podchod, půlka už je zcela nová, fungují i výtahy.

Nové vizualizace ukazují, jak bude vypadat výpravní budova s venkovním posezením.

J

aký bude další postup prací
a kdy skončí jednotlivé části
rekonstrukce železnice mezi
Radotínem a Smíchovem?
První větší změna přijde na konci
dubna letošního roku. Otevře se tunýlek za restaurací Rozmarýn. Bude širší
než předchůdce a povede napřímo.
Lávka, která na něj naváže a odvede
chodce i cyklisty nad hlavní silnicí
směrem k železničnímu přejezdu,
bude k dispozici až na konci stavby,
v prosinci 2022.
Další velkou změnu podle Správy
železnic přinese letošní konec června.
Trať mezi Smíchovem a Velkou
Chuchlí bude konečně od tohoto
měsíce dvojkolejná, což má výrazně
vylepšit situaci a minimalizovat problémy se zpožděním vlaků. V současné chvíli jezdí vlaky v úseku nedaleko Barrandovského mostu jen po

jedné koleji. Musí si dávat přednost
a nabírají zpoždění.
V červnu se také přiblíží k Radotínu
dělníci, kteří mají na starost výměnu
kolejiště na straně k nádražní budově.
Mimo jiné se pustí do stavby druhé
půlky podchodu před starou budovou, což chodce vrátí na dočasnou
lávku nad tratí. Od června už nebude
možné využít chráněný přechod přes
kolejiště pro lidi s omezenou pohyblivostí. Stavbaři budou měnit koleje.
Ale k dispozici už bude část nového
podchodu, který cestující z nádraží
odvede směrem k železničnímu přejezdu. Na půl roku naopak skončí
možnost projít podjezdem na konci
Prvomájové. Začne stavba jeho druhé
půlky směrem k továrně Janka.
Ve druhé polovině roku, pravděpodobně v srpnu, odstartuje stavba nové
nádražní budovy. Moderní prosklený

objekt naváže na stávající přístavbu
k historické budově. Cestující si v něm
od půlky příštího roku koupí jízdenky,
počkají na vlak, přízemní stavba
nabídne také lehké občerstvení s posezením a toalety.
Dalším důležitým měsícem bude
letošní listopad. Hotový už bude nový
podjezd na konci Prvomájové, do
kterého se vrátí auta i chodci. Díky
své výšce umožní průjezd hasičským
vozům. Dokončená bude úprava
Prvomájové ulice, aby jí řidiči běžných
aut projížděli nanejvýš třicetikilometrovou rychlostí. A chodci dostanou
širší chodníky.
Konečně v prosinci mají být
všechny práce u konce a Radotín bude
mít moderní nádraží s podchody
bez bariér. Definitivně skončí železniční přejezd. Jen na novou výpravní
budovu, která není součástí rekon-

Na novém třetím nástupišti už jsou k dispozici lavičky a vstup do podchodu.

strukce železnice, bude nutné počkat
do léta 2023.
Změny a omezení čekají také
v letošním roce Velkou Chuchli. Nad
kolejištěm tam v sousedství přejezdu
vyroste podobná dočasná lávka jako

v Radotíně. Pokročila také příprava
stavby chuchelského nadjezdu nad
tratí. Pokud nedojde k dalším průtahům, začne jeho stavba na konci letošního roku a potrvá zhruba dva roky.
(red)

Komentáře

Co přinese stěhování městské policie do historické nádražní budovy?
BEZPEČNÉ A HOSPODÁRNÉ ŘEŠENÍ
a dobré cestě je převod historické nádražní budovy z majetku
Správy železnic do vlastnictví
Městské části Praha 16. Správa železnic už historickou stavbu nepotřebuje, cestujícím postaví novou výpravní
budovu. A Radotín získá objekt, který
je jedním z jeho symbolů. Stojí zde od
roku 1862, kdy tímto místem začal projíždět vlak z Prahy do Plzně a dále do
Bavorska.
O 160 let později směřuje historický
objekt k novému poslání. Přestěhujeme
do něj služebnu městské policie, která dnes sídlí v ne zrovna vyhovujících
prostorech u sportovní haly a softbalového hřiště. Městští policisté se po
přestěhování ocitnou ve zrekonstruované budově, na mnohem strategičtějším místě, v centru Radotína, nedaleko
problematické lokality před hotelovým
domem.
Naše úvahy však nesměřují jen ke zvýšení bezpečnosti, kterého jsme docílili
také nedávným přemístěním služebny
Policie ČR do dvora za Centrem Koruna. Zásadní je pro nás také ekonomika
městské části. Dříve jsme totiž přemýšleli
o umístění služebny městské policie do
chystané budovy úřadu, která bude součástí nového centra městské části. Rapidní zdražení stavebních prací i materiálů

N

nás však vedlo k rozhodnutí redukovat
projekt objektu pro úřad a policisty přestěhovat do budovy nádraží.
Nyní budeme mít dvě policejní služebny přímo v centru Radotína. Zároveň je nutné připomenout, že kriminalita Radotína patří ve srovnání
s ostatními částmi Prahy statisticky
dlouhodobě k nejnižším.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

DOBRÁ SYMBIÓZA STARÉHO
A NOVÉHO
Využití původní nádražní budovy je
dobrou zprávou pro občany. Rozložení bezpečnostních složek, tedy obou
policií, do širšího centra Radotína je
dobrým krokem ke zvýšení bezpečnosti ve středu městské části. Bezprostřední situace kolem nádraží si
to plně zasluhuje. Ubytovny v okolí
Vrážské nebo nájemní byty nad prodejnou Žabka generují zhoršení vnímání pocitu bezpečí, klidu nebo stavu
veřejného pořádku. Blízkost budoucího sídla městské policie dává naději na
zlepšení situace. Z vlastní zkušenosti
víme, že radnice a vedení městské části mají minimální prostředky na omezení tohoto druhu podnikání. Obec
je v tomto případě Praha a ta i určuje

podmínky, omezení a vyhlášky. Důležitým hráčem v této oblasti je pak samozřejmě stát. Využití staré nádražní
budovy z druhé poloviny 19. století
a její rekonstrukce spolu s vybudováním nové výpravní budovy vytvoří
zajímavý kontrast starého a nového.
Radotín si zachová původní budovu
a získá i nové atraktivní prostory. Celkově to oživí celý areál nádraží. Stará
budova je už dnes minimálně využívána a svým způsobem chátrá. Nová
náplň jí prodlouží život.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

když se o historické dědictví obce zasadí někdo osvícený. Beze vší ironie
jsem ale rád, že nádražní budova bude
zachována, a služebna městské policie v samém centru obce je po všem
tom tápání, jak s nádražím naložit,
docela dobré řešení. Nepochybně se
tato změna stane dalším leitmotivem
radniční sebechvály a rozšíří tak už
trochu ošoupaný refrén o nový verš,
bohužel to ale jen málo mění na všeobecně bídné kvalitě zdejšího veřejného
prostoru. Třeba bude Radotín jednou
vlídné místo nejen pro stavaře, ale
i pro člověka s kočárkem.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

BEZGÓLOVÁ REMÍZA
Poctivě postavená stará nádraží, která
spolu s barokními kostely, budovami škol a alejemi jabloní kolem silnic
tvořívala pevné charakteristiky české
krajiny, se bohužel s modernizacemi tratí mění na hromady sutin. Záchranu toho našeho z roku 1862 sice
radnice ráda vydává za svůj úspěch,
kdyby se ale s demolicí historické budovy bylo opravdu počítalo, nejspíš by
byla skončila stejně jako její nešťastný
bráška nádražní sklad. Ale nehledejme
na věci jen mouchy: bráškův skon nám
aspoň otvírá pohled na Vindyšovku,
a tedy na to, jak to může vypadat,

RADOTÍNSKÉ ROŠÁDY? DALŠÍ
DOKLAD NEKONCEPČNOSTI!
Předně, samotné stěhování, stejně jako
kterékoliv jiné stěhování, má jen zanedbatelný potenciál jakýchkoliv přínosů,
natož přínosů pro městskou část.
Obecně považujeme za správné zachovat původní nádražní budovu s legendární nádražní restaurací a současně aktualizovat její funkci. Opět se ale
ukazuje, jak nekoncepčně celá renovace
nádraží probíhá – jeden skutečně historický prvek nádraží zanikl demolicí,
násilná socialistická přístavba nejenže

zůstává, ale je s ní nadále počítáno jako
s něčím trvalým a neměnným. Instalace technologií a zázemí do původní budovy by byla sice nákladnější, umožnila
by ale „očištění“ prostoru a sama o sobě
by budově dala nové využití.
Domníváme se, že Radotín by si
zasloužil, aby plánovaná moderní výpravní budova byla výsledkem architektonické soutěže – tu by si zasloužila
i celá oblast nechvalně známého parku mezi ulicemi Vrážská a Věštínská.
Že přístup není koncepční, potvrzuje
i naprostá absence řešení krátkodobého parkování, které by u nádražní budovy nemělo chybět.
Městská policie bude pro své služební vozy využívat plochy přiléhající
k nádražní restauraci, čímž se stávající
možnosti parkování ještě zhorší. Nové
umístění městské policie současně zcela popírá sliby vedení radnice o projektu Centrum Radotín, který měl sdružit
veškeré veřejné služby na jedno místo.
Přestože služebna bude přesunuta
jen o necelý kilometr, sdílíme s radotínskou radnicí víru, že přítomnost
městské policie by mohla kultivovat
prostředí v centru Radotína, zejména
v problémovém okolí bývalého hotelového domu.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Základní škola

Foto: Petr Buček

Základní škola: půlka tříd už prošla karanténou

Vedení radotínské školy – zleva zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Iva Petrtýlová, uprostřed ředitel Jiří Kovařík a vpravo
jeho zástupce pro 2. stupeň Jiří Riedl

N

ecelé dva roky od vypuknutí
nemoci covid-19 se v radotínské základní škole nesou
v duchu neustále měnících se protiepidemických pravidel. „Na jednu
stranu musím přiznat, že jsou z toho
všichni unavení. Myslím tím učitele,
žáky i rodiče. V některých situacích
cítíme až zoufalost, když se například
rodič dozví, že dítě opět zůstává doma
v karanténě a nemůže do školy. Na
druhou stranu mě těší, jak se vzniklou situaci všichni snaží zvládnout,“
říká ředitel radotínské základní školy
Jiří Kovařík. Pravidla školám určují
vládní nařízení, radotínská škola
při jejich dodržování spolupracuje
s pražskou hygienou.

Tento text vznikal v prosinci,
ještě před vánočními prázdninami.
V karanténě bylo asi pět učitelů,
jejich hodiny suplovali ostatní členové sboru. S výjimkou pracovních
činností, u nichž se učitelé nenahrazovali a výuka rovnou odpadávala.
Karanténa právě zasáhla i několik tříd, mnohé z nich fungovaly
v režimu hybridní výuky. Znamená
to, že část dětí chodila do školy (především očkovaní žáci), ostatní zůstávali doma a s třídou se propojovali
po internetu. „Od 4. října nemáme
kompletní stav učitelského sboru.
Vždy je někdo v karanténě nebo izolaci. To samé platí pro třídy. Když se
jedna vrátí k běžné výuce, jiná pře-

chází na hybridní model. Karanténa
už se dotkla každé druhé třídy, některých i vícekrát,“ uvádí ředitel školy.
Desítky radotínských školáků nemoc
covid-19 prodělaly.
PRODLOUŽENÁ RUKA HYGIENY
Zástupce ředitele Jiří Riedl se stará
o komunikaci radotínské školy s hy
gienou. Každého nakaženého žáka
pomáhá vytrasovat, aby se snížilo
riziko přenosu nemoci v nejbližších
kolektivech. Pravidla pro umístění do
karantény se ve školách neustále mění.
Nejdříve trvala dva týdny, pak se zkrátila na týden. Namísto celých tříd už
později do distanční výuky mířili jen
spolužáci, kteří sdíleli s nakaženými

nejbližší prostor ve třídách. „Můj
pracovní den se během podzimní
epidemické vlny zásadně změnil.
Poprvé s hygienou komunikuji třeba
už okolo sedmé hodiny ráno. Pak si
znovu voláme několikrát během dne
a poslední kontakt proběhne i v půl
desáté večer. S hygienou zůstávám ve
spojení i o víkendech,“ popisuje svou
práci Jiří Riedl.
Přes všechen nápor je vedení školy
rádo, že děti nezůstaly mezi loňským
zářím a Vánocemi plošně na distanční
výuce. Hybridní výuka přitom přináší řadu komplikací. Učitelé se při
ní obracejí k dětem ve třídě a zároveň i k těm, kteří jsou doma. Přesto
se podle vedení radotínské základní
školy jedná o lepší volbu, než kdyby
škola zůstala podobně jako při minulých vlnách koronaviru úplně zavřená.
„Za tři podzimní měsíce jsme toho
s dětmi zvládli stejně jako za půl roku
při plně distančním vzdělávání,“ říká
Iva Petrtýlová, zástupkyně ředitele pro
první stupeň. U některých dětí měla
navíc „domácí škola“ neblahý vliv na
jejich psychiku. „Bály se návratu do
kolektivu a musely začít chodit ke
školnímu psychologovi,“ vysvětluje
Iva Petrtýlová.
POČÍTAČE PRONIKLY DO VÝUKY
Se začátkem tohoto školního roku
odstartovala radotínská škola komunikaci s rodiči i žáky prostřednictvím internetového nástroje EduPage.
Přestože si nejdříve rodiče i učitelé
na novinku pozvolna zvykali, během
podzimu se systém osvědčil. „S Edu-

Page jsme se všichni museli naučit
zacházet rychleji, než jsme si zprvu
představovali. Podzimní koronavirová
vlna rozjezd nového komunikačního
systému urychlila,“ říká ředitel školy
Jiří Kovařík.
Počítače se od nástupu epidemie
staly nedílnou součástí výuky. V celém
školském systému proběhla digitalizace najednou a rychleji, než mnozí
plánovali. „Učitele jsme už v minulém školním roce na práci s počítači
proškolili. Při výuce je umí používat
i kolegové, kteří k tomu byli ze začátku
skeptičtí. Nakoupili jsme okolo 70
notebooků, necelá půlka z nich zamířila k dětem, které počítač doma
nemají,“ vysvětluje ředitel školy.
Jednu věc však počítače nahradit
nemůžou. Školy se během epidemie omezily především na klasickou
výuku. Výlety, exkurze nebo různé
besedy se zajímavými lidmi musely
jít stranou. „Výuka ztratila pestrost,
kterou jí tyto akce dodávají,“ je přesvědčen Jiří Riedl, zástupce ředitele
radotínské základní školy. V prosinci
odpadly i kroužky organizované školou. Počty docházejících dětí neustále
klesaly.
Co vedení školy plánuje na další
měsíce? „Přichystáme se na další vlnu,
která patrně přijde na jaře. Nic jiného
nám ani nezbývá,“ konstatuje ředitel
Jiří Kovařík. Vedle klasického rozvrhu
hodin tak bude mít škola i nadále pro
každou třídu připravený i druhý rozvrh – ten pro distanční výuku.
Petr Buček

N

a konci listopadu proběhlo
v radotínské základní škole
cvičení Policie ČR s názvem
Aktivní střelec. Jednalo se o nácvik
policejních jednotek, které si vyzkoušely zneškodnění útoku se třemi různými scénáři.
Jak celá zkouška probíhala? Ve škole
zůstalo 16 dobrovolníků z řad žáků.
Učitelé a vedení školy se nejdříve
sešli v aule na instruktáž, jak se v případě napadení zachovat. Policisté jim
vysvětlili základní poučku pro situaci,
kdy se ve škole objeví nebezpečná
osoba. Poučka vychází ze zkratky
USB – utéct, schovat se, bojovat. Boj
je však namístě jen v případě, že není
možná žádná z předchozích možností
a bezprostředně hrozí přímý útok.
Učitele a žáky poté policisté rozdělili do tří skupin. První se ujala role

zraněných, druhá připadla na osoby
schované ve třídách, které dostaly za
úkol zabarikádovat přístup do učebny.
Třetí skupinka se v době útoku pohybovala po školních chodbách.
Policisté spolu s učiteli a s dobrovolně zapojenými žáky si v radotínské základní škole vyzkoušeli celkem
tři typy útoků. Při prvním do školy
vnikl figurant zdrogovaného útočníka s nožem. Skupina 15 policistů ze
speciální Pohotovostní motorizované
jednotky pod vedením dvou velitelů
provedla zásah, při němž útočníka
zneškodnili, nezraněné osoby vyvedli
ven a ošetřili fingovaná zranění. Celou
akci sledovalo devět instruktorů, kteří
po jejím ukončení zhodnotili chování
a postup policistů.
Druhý scénář představovalo napadení školy útočníkem se samopalem,

při třetím děti zkušebně ohrožoval
útočník s pistolí, kterému se podařilo
s rukojmím vniknout do třídy mezi
žáky. Policisté museli v tomto případě
útočníka zlikvidovat.
Celé cvičení mělo připravit především velitele jednotek na případný
útok na školu, ale přineslo také mnoho
užitečných informací pro učitele
a žáky. Dozvěděli se, jak se v případě
útoku zachovat či jak bezpečně zavolat
pomoc. Pohotovostní motorizované
jednotky Krajského ředitelství Policie
hlavního města Prahy jsou neustále
připraveny co nejrychleji zasáhnout.
Hlavní instruktor poděkoval na
závěr cvičné akce za skvělou spolupráci
všem účinkujícím a pochválil barikády,
které učitelé ve velmi krátké době dokázali postavit ve dveřích tříd.
Eva Javorská

Foto: Eva Javorská

Policie cvičila zásah proti útočníkovi ve škole

Policie vyzkoušela celkem tři scénáře napadení školy.

Seriál Radnice

20. díl seriálu Radnice: Školní jídelna denně uvaří 1250 jídel

D

alší díl seriálu Radnice představuje školní jídelnu, která stejně
jako škola nebo školka patří
mezi příspěvkové organizace zřizované Městskou částí Praha 16. „Přestože Školní jídelna Praha-Radotín sídlí
v areálu školy, jedná se o samostatnou
organizaci se svým vlastním vedením
hospodařícím zcela nezávisle na základní škole a jejím rozpočtu,“ říká
Pavel Jirásek, tajemník radotínského
úřadu.
Od podzimu 2019 mají strávníci
k dispozici moderní přístavbu, která
rozšířila kapacitu jídelny na více než
tři sta míst. Radotínská radnice zís-

kala mezi lety 2010 a 2019 pro rozvoj
školního areálu dotace ve výši 200 milionů korun. Z toho okolo 35 milionů
zamířilo do kompletní modernizace
kuchyně a do přístavby jídelny.
Školní jídelna zaměstnává 12 kuchařek, které každý pracovní den připraví
zhruba 1250 obědů. Okolo osmi set
strávníků připadá na žáky a pedagogy
základní školy, 250 porcí si objednávají studenti a učitelé gymnázia, zbylé
dvě stovky představují ostatní strávníci. Nejčastěji se jedná o zaměstnance
radotínského úřadu a o seniory. Přihlásit k odběru obědů se však může
kdokoliv.

Základní cena za oběd ze školní jídelny je 70 korun. Žáci a studenti získávají slevu a jejich rodičům jídelna
účtuje za porci polévky, nápoje a hlavního jídla mezi 30 a 33 korunami. Zbytek ceny pokrývá dotace z ministerstva
školství. Nárok na dotovanou stravu
žákům a žákyním odpadá ve chvíli, kdy
zůstávají během nemoci doma.
Radotínská školní jídelna, na rozdíl
od mnoha podobných zařízení v jiných
částech Prahy nebo České republiky,
nepřerušila svůj chod ani během letošní a loňské koronavirové epidemie, kdy
žáci a studenti přešli na distanční vý
uku. Jídelna vařila i v těchto pro někte-

ré rodiče nelehkých dobách, kdy děti
náhle zůstávaly doma, okolo dvou set
jídel. „Vedení radnice si tohoto přístupu
a nasazení kuchařek i všech ostatních
zaměstnanců jídelny velice váží a opakovaně jej ocenilo,“ uvádí tajemník
úřadu Pavel Jirásek.
„Tvorba jídelníčku se řídí legislativně
stanoveným spotřebním košem. Určuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně,“
vysvětluje Daniel Lukosz, ředitel Školní jídelny Praha-Radotín. Spotřební
koš tvoří určité skupiny potravin, jako
jsou brambory, maso, ovoce, zelenina,
luštěniny, ryby, mléko, mléčné výrob-

ky, tuky, sacharidy či cukry, a jejich
doporučená spotřeba na žáka na den.
Složením spotřebního koše jídelna dokumentuje, jak tyto normy dodržuje.
Obědy se v radotínské školní jídelně vydávají ve všedních dnech v době
od 11:45 do 14 hodin. Jídlo pro ostatní strávníky je připraveno vždy mezi
11:15 a 12. hodinou. Po tuto dobu
probíhá také výdej do jídlonosičů.
Odhlásit stravu je možné telefonicky
vždy do sedmé hodiny ráno. K objednávání stravy slouží terminál umístěný v jídelně, využít lze také internetové
stránky jídelny www.sjradotin.cz.
(buč)
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Rozhovor

Učiliště má nové učebny a moderní vybavení.
Po 26 letech mění ředitele
tiletému klukovi do ruky koště, aby si
neublížil. Děti mají kromě toho celkově
horší fyzickou i psychickou odolnost.

Foto: Petr Buček

Ačkoliv to tak zpoza plotu nevypadá, radotínské učiliště sídlící v ulici K Cementárně se může pochlubit moderním zázemím. Jeho učni se brzy přestěhují
do nové budovy s třídami pro teoretickou výuku, na dvoře parkují moderní
vozidla pro výcvik řidičů a dílny jsou plné nových soustruhů i dalšího vybavení pro opravy motorových vozidel nebo zemědělských strojů. Ředitel učiliště Václav Hejda po 26 letech v šéfovském křesle svou pozici opouští.

Pak už vám zbývají jen dva roky na
to, abyste žáky naučili odborné věci.
Dá se to stihnout?

Zvládneme to i díky tomu, že naše
žáky posíláme od druhého ročníku na
odborný výcvik přímo do autoservisů
a zemědělských podniků. Kromě
jiných spolupracujeme s firmou Mercedes-Benz a všichni naši automechanici procházejí praxí v servisech osobních i nákladních aut. U zemědělských
strojů se žáci zase dostanou na praxi
do Zemědělského družstva Mořina
a do Agro Jesenice. To jsou naše školní
závody, se kterými spolupracujeme.
Dařilo se vám splnit učební plán
i během koronavirové epidemie, kdy
školy zůstávaly uzavřené?

I když v Učitelských novinách psali, že
je možné distančně zvládat i odborný
výcvik, my jsme zatím nepřišli na to,
jak žáky na dálku naučit svařovat, řídit
nákladní auto nebo traktor a jak zvládnout soustruh nebo opravovat automobil. Jakmile se žáci vrátili do školy,
zaměřili jsme se právě na tyto dovednosti. Aby školu opustili nejen s výučním listem, ale také s řidičákem nebo
svářečským průkazem.

Bude mi 65 let a už bych rád
školu předal někomu mladšímu. Ale
pokud mi to zdraví dovolí, rád bych
zůstal ve škole pracovat i nadále. Pokračoval bych třeba v roli učitele autoškoly.
Bude záležet však na mém nástupci,
jaké budou jeho představy a plány. Prvního února na vlastní žádost ve funkci
ředitele končím.
S radotínským učilištěm jste spjatý
dlouhé desítky let. Kdy jste sem
přišel?

Nastoupil jsem v roce 1982 na pozici
zástupce ředitele pro odborný výcvik.
Byl jsem čerstvým absolventem vysoké
školy zemědělské a také roční vojenské služby. Vážně mě tehdy nenapadlo,
že v Radotíně zůstanu dalších téměř
40 let, z toho 26 let jako ředitel.
Areál učiliště je hodně rozlehlý, na
první pohled ani nepřipomíná školské zařízení. Jaká je jeho historie?

V 50. letech minulého století vznikaly
strojní traktorové stanice a jedna z nich
se objevila zde v Radotíně. V roce 1960
bylo založeno zemědělské odborné
učiliště s učebním oborem opravář
zemědělských strojů, zároveň došlo ke
sloučení se Strojní traktorovou stanicí
v Hostivici. K učilišti patřil do roku
1992 i internát. V roce 1991 získalo
učiliště právní subjektivitu a stalo se
příspěvkovou organizací Ministerstva
zemědělství. Od roku 2001 je naším
zřizovatelem hlavní město Praha.
Kolik budov celkem pod učiliště
patří?

Je tady celkem 18 budov, tímto pohledem opravdu nejsme typická škola.
Většina ze staveb patří dílnám odborného výcviku, které vznikly z původních dílen a přístřešků pro zemědělskou techniku. Kromě toho máme

budovy s učebnami pro teoretickou
výuku, kuchyni s jídelnou, tělocvičnu
nebo myčku motorových vozidel.

neotevřeli a těch pár přihlášených žáků
převádíme na automechaniky nebo
opraváře zemědělských strojů.

Objekt určený k teoretické výuce
září novotou, ale zatím zůstává
zamčený. Kdy ho začnete využívat?

Co je náplní oboru opravářské práce?

Původní termín dokončení byl podle
smlouvy stanoven na začátek června
2021. Kvůli neplnění závazků ze strany
stavební firmy byl několikrát posunut. V současné době je již vydán
kolaudační souhlas s užíváním stavby.
V budově je šest učeben, z toho dvě
speciální pro výuku IT, tři kabinety,
šatny, sociální zařízení. Nová budova
je propojena se stávající budovou pro
teoretickou výuku. Nyní se odstraňují
vady a nedodělky, prostory se zařizují
inventářem. Další pololetí už však snad
začneme v novém objektu vyučovat.
Konečně opustíme nejstarší budovu
v našem areálu, která vznikla přestavbou starého mlýna na Radotínském
potoku. Dříve v ní býval internát.
Proč už ubytování pro učně neprovozujete?

S internátem jsme skončili na začátku
90. let minulého století. Všechno tehdy
zdražovalo a rodiče přestali děti posílat na internátní školy. Dnes máme asi
půlku ze dvou set dvaceti žáků přímo
z Prahy a druhá půlka pochází z takových vzdáleností, ze kterých je možné
každý den do Radotína dojíždět.
Je stále hlavním oborem učiliště
opravárenství zemědělských strojů?

V současnosti máme v nabídce čtyři
obory vzdělání. Dva se zaměřením na
zemědělské stroje – opravář zemědělských strojů a opravářské práce. Dalším je mechanik opravář motorových
vozidel, lidově řečeno automechanik.
Nejnovějším v nabídce je strojník silničních strojů. Na ten se nám ale hlásí
málo zájemců, takže jsme ho zatím

Obor je odvozen z oboru opravář zemědělských strojů a vzniknul jako možnost získat výuční list pro děti ze zvláštních škol. Ty ale byly v rámci inkluze
zrušeny. Nyní na opravářské práce přijímáme žáky ze speciálních tříd základních škol a žáky, kteří končí povinnou
školní docházku v nižším než devátém
ročníku. Výuka tohoto oboru odpovídá
zvykům na zvláštních školách, žáků je
v takové třídě maximálně šestnáct, abychom se jim mohli více věnovat. Když
ještě fungovaly zvláštní školy, otevírali
jsme každý rok pro ně dvě třídy. Nyní
máme jednu.

Občas je na učilišti možné zahlédnout i dívky. Kolik jich máte?

Děvčata jsou u nás opravdu výjimkou.
V současné době máme dvě.
Když po Radotíně potkávám vaše
auta nebo traktory a za volantem
vidím vaše učně, překvapí mě, jak
dobrou techniku máte k dispozici.
Dosáhnete na ni snadno?

Hodně se to změnilo asi před šesti lety,
kdy Ministerstvo zemědělství začalo
podporovat odborné školy, aby čelilo
nedostatku pracovních sil v sektoru
zemědělství. Zařadili nás mezi centra odborné přípravy s pravidelnou
finanční podporou, díky níž jsme
omladili náš vozový park a moderně
vybavili učebny. Na dvoře nám parkují
tři nákladní mercedesy a dva traktory
pro výuku řidičů. V areálu máme také
moderní soustruhy, svářečskou techniku i dobře vybavené opravárenské
prostory.
Své služby nabízíte také veřejnosti.
Co si u vás mohu nechat opravit?

V nabídce máme služby pneuservisu, ručního mytí vozidel, autoservisu. Nabízíme i možnosti svařování
kovů, zámečnických, soustružnických
a kovářských prací. Stačí nám zavolat nebo se zastavit v kanceláři, kde
se přijímají zakázky. V rámci volných
kapacit může veřejnost využít i naši
autoškolu nebo kurzy svařování ve
svářečské škole.
Petr Buček

Na učilišti působíte čtyři desítky let.
Jak se za tu dobu změnili vaši žáci?

Přicházejí k nám mnohem méně
technicky připravení, než tomu bylo
dříve. Děti bohužel ztrácejí zručnost,
chybí jim průprava ze základní školy
i z běžného života, který se hlavně na
vesnicích dříve vedl. Děti přišly více
do kontaktu s prací, pomáhaly rodičům, chodily za nimi do zaměstnání.
Středoškoláci i vysokoškoláci jezdili na
brigády, něco se tam naučili, pracovali
rukama a poznali se v rámci kolektivu
i jinak než ve škole. To vše skončilo,
mládež je od manuálních činností
odtržená.

Nová budova s učebnami čeká na otevření, žáci se do ní přestěhují od nového
pololetí.

Foto: Petr Buček

L

oučíte se s radotínským učilištěm nadobro?

Komu se pracovat chce, ten si práci
najde. Volají mi z autoservisů a nehledají ani ty nejšikovnější jako dříve, kdy
si mohli mezi pracovníky vybírat. Při
dnešním nedostatku lidí jsou rádi za
každého vyučeného člověka, kterého
jim pošleme. S nadsázkou říkají, že
jim stačí, když žáky naučíme chodit do
práce a plnit pracovní úkoly. Zbytek je
naučí sami. Naši absolventi nacházejí
uplatnění kromě opravárenství také
v různých dalších technických oborech,
v dopravě, ve strojírenství, ale i ve službách. Samozřejmě že existují případy,
kdy vyučený automechanik nakonec
dělá číšníka. Těch je ale menšina.

Přesně to nezjistíme. Roste však skupina těch, kteří přicházejí do učení
z rodinných firem a farem. Ti mají
o vzdělání obvykle větší zájem. Přesně
vědí, co chtějí v budoucnu dělat, doma
je vedou k tomu, že jednou převezmou autoservis nebo rodinnou farmu.
Na jejich přístupu k učebnímu oboru
je to dobře vidět. Na druhou stranu
máme žáky, kteří se o nic moc nezajímají a nemají žádnou představu o své
budoucnosti.

Foto: Petr Buček

Ředitel radotínského učiliště Václav Hejda před mercedesy, které slouží k řidičskému výcviku.

Jak se vaši absolventi uplatní
v praxi? Je pro ně těžké najít práci
v oboru?

Děláte si statistiku, kolik absolventů zůstává v oboru?

Co to pro vás jako školu zaměřenou
právě na tyto činnosti znamená?

Celý první ročník našeho tříletého
studia věnujeme základním dovednostem, jako je měření, rýsování, pilování, broušení, řezání nebo vrtání. Žáci
poznávají základní nástroje, nářadí
a způsoby jejich použití. To děti dříve
zvládaly, už když k nám nastupovaly.
Dnes máme někdy strach dát patnác-

Učiliště navštěvuje více než 200 žáků, dívky jsou výjimkou.
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Kalendář

Kulturní program pro Radotín na leden
ČR
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme, a nenalézáme, jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné
trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí ani správná dávka
nefalšované romantiky a sentimentu.

20:00, Šťastný nový rok 2, ČR
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná
na silvestra, kdy Marek (Ján Koleník)
požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku.
Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč
událostí, které předcházejí jejich svatbě
v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku.

6. čt

 KINO RADOTÍN

 7:00, Karel, ČR
1
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý
pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová natáčela s Karlem
Gottem po dobu celého jednoho roku
a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl
nezvykle osobní, až intimní pohled na
život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti ani jeho skalním
příznivcům nenaskytl.

běžný život od riskantního života
superhrdiny. Spider-Man požádá
o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu
dá poznat, co to opravdu znamená být
Spider-Man.
20:00, Kingsman: První mise, USA
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů
a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony
lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman:
První mise se stanete svědky zrodu
první nezávislé tajné služby.

13. čt

 KKCK – SÁL KORUNA

19.00, Roman
Dragoun, koncert
české rockové legendy – klávesisty,
zpěváka a skladatele
Vzpomínkový koncert věnovaný bývalému bubeníkovi skupiny Olympic
a radotínskému rodákovi Milanu Peroutkovi.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě
230 Kč
Foto: Věra Peroutková

5. sT

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, Přání Ježíškovi,

20:00, Krotitelé duchů: Odkaz, USA
Režisér Jason Reitman a producent
Ivan Reitman uvádějí další kapitolu
z původního příběhu Krotitelů duchů.
Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se
přestěhuje svobodná matka se svými
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními
krotiteli duchů a tajemný odkaz, který
po sobě zanechal jejich dědeček.

7. pá

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI, Dračí
1
princezna, NORSKO
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve
městě se objevil drak. Vlastně spíš
malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se
s ním devítiletá Sára, do party přiberou
stejně starého Mortimera a všichni
společně převrátí letošní svátky klidu
a míru vzhůru nohama.
20:00, Spider-Man: Bez domova, USA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš
dobrý soused již nedokáže oddělit
svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá
o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu
dá poznat, co to opravdu znamená být
Spider-Man.

8. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Zpívej 2, USA
Animák Zpívej 2 je plný těch největších hudebních pecek současnosti, ale
i lety prověřených písniček. Na své si
přijdou zejména fanoušci legendární
kapely U2, jejichž zpěvák Bono Vox
namluvil v originální verzi ikonu Claye
Callowaye.
20:00, Šťastný nový rok 2, ČR
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná
na silvestra, kdy Marek (Ján Koleník)
požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku.
Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč
událostí, které předcházejí jejich svatbě
v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku.

9. ne

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI, Tři
1
přání pro Popelku,
NORSKO
Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy
Františka Pavlíčka a režiséra Václava
Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší
její moderní velkolepou verzi, nové
kostýmy, scenérie nefalšované norské
zimy a divokých zasněžených hvozdů
a samozřejmě i zdravou dávku kouzel.
20:00, O nekonečnu, Švédsko
Roy Andersson filmem O nekonečnu
doplňuje své filmové dílo o reflexi
lidského života v celé jeho kráse a krutosti, jeho velkoleposti a banalitě.

12. sT

 KINO RADOTÍN

17:00, Spider-Man:
Bez domova, USA
Vůbec poprvé ve filmové historii je
odhalena totožnost Spider-Mana a náš
dobrý soused již nedokáže oddělit svůj

20:00, The Matrix Resurrections, USA
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu
Reeves) zdánlivě poklidný život jako
Thomas A. Anderson v San Franciscu.
Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý
den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale
navzájem se nepoznávají. Jednoho dne
narazí na Morphea, který mu nabídne
červenou pilulku, aby znovu otevřel
svou mysl Matrixu.

16. ne

 KKCK – SÁL KORUNA

15.00, První dvorní
swap
Sousedská výměna oděvů pro děti
i dospělé, kontakt pro zájemce:
info@centrumkoruna.cz
(kapacita sálu je omezena)

KKCK – SÁL ATELIÉR A FAJN NOVÝ DVŮR

15.00, Hravé odpoledne pro malé
i velké
Malý turnaj (nejen) v deskových hrách

KKCK – SÁL KORUNA

17.00, Café Robinson, poetická kavárna pro dospělé v podání divadelního
spolku Gaudium
Něžný šálek hořkosladké poezie Jiřího
Žáčka s písněmi a texty Josefa Kainara.
Vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč

KINO RADOTÍN

Roman Dragoun vystoupí v Radotíně
13. ledna.

KINO RADOTÍN

17:00, Salvador Dalí: Raná léta, Španělsko
Tvůrci filmu Salvador Dalí: Hledání
nesmrtelnosti přináší další pohled na
fenomenálního umělce. Dokument
Salvador Dalí: Raná léta představí
skrze dosud neviděné záběry klíčové
aspekty Dalího mládí v letech 1904 až
1929. Dostanete ucelený pohled na
jeho osobnostní i umělecký vývoj od
dětství, které bylo výrazně poznamenáno smrtí jeho bratra, přes studia ve
Figueres a Madridu až po navázání
kontaktu se surrealistickým hnutím.
20:00, Vřískot, USA
Dvacet pět let poté, co poklidné městečko Woodsboro šokovala série
brutálních vražd, si nový vrah znovu
nasazuje známou bílou masku ducha.
Začne pronásledovat skupinu teenagerů, aby vzkřísil tajemství ze smrtící
minulosti města. Neve Campbell („Sidney Prescott“), Courteney Cox („Gale
Weathers“) a David Arquette („Dewey
Riley“) se vrací ve svých ikonických
rolích v hororu Scream, aby konečně
odhalili skutečnou tvář vraha.

14. pá

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, PRO DĚTI,

Velký červený pes
Clifford, FR
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford
malé, roztomilé a červené štěně. Přes
noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme
tím, že na výšku měří skoro tři metry.
V malém městském bytě je takový
pes hodně nepraktický. Jenže Emily
ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho
nevzdá. Komedie Velký červený pes
Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské knížky Normana Birdwella.
20:00, Šťastný nový rok 2, ČR
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná
na silvestra, kdy Marek (Ján Koleník)
požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku.
Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč
událostí, které předcházejí jejich svatbě
v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku.

15. so

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, PRO DĚTI,

Zpívej 2, USA
Animák Zpívej 2 je plný těch největších hudebních pecek současnosti, ale
i lety prověřených písniček. Na své si
přijdou zejména fanoušci legendární
kapely U2, jejichž zpěvák Bono Vox
namluvil v originální verzi ikonu Claye
Callowaye.

17:00, PRO DĚTI, Tři přání pro Popelku, NORSKO
Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy
Františka Pavlíčka a režiséra Václava
Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové
kostýmy, scenérie nefalšované norské
zimy a divokých zasněžených hvozdů
a samozřejmě i zdravou dávku kouzel.
20:00, Benedeta, Francie
Erotické drama legendárního Paula
Verhoevena (Základní instinkt).

17. po

 KKCK – SÁL KORUNA

19.00, Kurz ručních

 prací, divadelní

spolek Gaudium
Hořká komedie s dobrým koncem. Pět
žen, pět osudů, pět odlišných povah.
Jedno mají ale všechny společné – vědí
moc dobře, že život není peříčko.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč,
na místě 170 Kč

19. st

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, Šťastný nový

rok 2, ČR
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná
na silvestra, kdy Marek (Ján Koleník)
požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku.
Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich
svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku.
20:00, Casablanca Beats, Francie
Bývalý raper Anas pracuje v kulturním centru v dělnické čtvrti v Casablance. Jeho studenti, povzbuzení
novým učitelem, se pokusí osvobodit
od omezujících tradic, aby vyjádřili
své vášně a sebe prostřednictvím
hip-hopu.

21. pá

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, PRO DĚTI,

Zpívej 2, USA
Animák Zpívej 2 je plný těch největších hudebních pecek současnosti,
ale i lety prověřených písniček.
Na své si přijdou zejména fanoušci legendární kapely U2, jejichž
zpěvák Bono Vox namluvil v originální verzi ikonu Claye Callowaye.
20:00, Srdce na dlani, ČR
Romantická komedie. Láska se na věk
nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme,
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici,
v parku. Kdykoliv a kdekoliv.

22. so

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, PRO DĚTI,

Můj soused Totoro,
USA
Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem
stěhují na venkov do strašidelného
domu. Starší Sacuki musí převzít
péči o domácnost, zatímco malá
Mei objevuje zákoutí přilehlého
lesa. Dívky se spřátelí s roztomilými
lesními duchy v čele s obrovským
chlupáčem Totorem a prožijí s nimi
největší dobrodružství svého života.
20:00, Srdce na dlani, ČR
Romantická komedie. Láska se na věk
nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme,
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici,
v parku. Kdykoliv a kdekoliv.

23. ne

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, PRO DĚTI,

Myši patří do nebe,
ČR
Český animovaný film režisérů
Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové
podle stejnojmenné knihy Ivy
Procházkové. Vypráví o myšce
Šupito a lišákovi Bělobřichovi.
20:00, Margrete – královna severu,
Švédsko
1402. Královna Margrete vládne Švédsku, Norsku a Dánsku, a to prostřednictvím svého adoptivního syna Erika.
Chystá se však spiknutí a Margaret
se ocitá v neřešitelné situaci, která by
mohla rozbít její celoživotní dílo: Kalmarskou unii.

26. st

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, Srdce na

dlani, ČR
Romantická komedie. Láska se na
věk nebo na místo neohlíží. Nikdy
nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme
se zamilovat ve školce, v důchodu,
na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
20:00, Šťastný nový rok 2, ČR
Příběh je volným pokračováním
úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná na silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová)
o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý
kolotoč událostí, které předcházejí
jejich svatbě v nádherném prostředí
u „československého“ moře v Chorvatsku.

27. čt

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, The Matrix

Resurrections, USA
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas
A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje
modré pilulky. Potkává každý den Trinity
(Carrie-Anne Moss), ale navzájem se
nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku,
aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.

20:00, Nitram, Austrálie
Film sleduje události vedoucí k masakru v Port Arthuru v roce 1996
v Tasmánii ve snaze pochopit, proč
a jak ke zvěrstvu došlo.

28. pá

 KKCK – FAJNOVÁ

KAVÁRNA

16.00, Beseda
o domácím vzdělávání s lektorkou
Janou Kočí
Inspirace, sdílení vlastních zkušeností
s domácí výukou na prvním stupni ZŠ

KINO RADOTÍN

17:00, PRO DĚTI, Moje krásná příšerka, RUS
Animovaná pohádka, ve které hrdinka
princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natožpak když zjistí,
že krále drží v hrsti zloduch, který mu
ukradl zázračný lektvar. Jako správná
rebelka se rozhodne z paláce utéct.
20:00, Morbius, USA
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nejrozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož
představitelem je Oscarem oceněný Jared
Leto, který se ve snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse.

29. so

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, PRO DĚTI,

Moje krásná příšerka, RUS
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natožpak když zjistí,
že krále drží v hrsti zloduch, který mu
ukradl zázračný lektvar. Jako správná
rebelka se rozhodne z paláce utéct.
20:00, Ulička přízraků, USA
Ambiciózní kolotočář a talentovaný manipulátor (Bradley Cooper) se seznamuje s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je snad ještě nebezpečnější než on.

30. ne

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, PRO DĚTI,

Velký červený pes
Clifford, FR
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford
malé, roztomilé a červené štěně. Přes
noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme
tím, že na výšku měří skoro tři metry.
V malém městském bytě je takový
pes hodně nepraktický. Jenže Emily
ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho
nevzdá. Komedie Velký červený pes
Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské knížky Normana Birdwella.

KINO RADOTÍN
KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA
(KKCK)

20. čt

 KKCK – SÁL ATELIÉR

Více informací na
www.centrumkoruna.cz,
www.ukorunyradotin.cz
(předprodej vstupenek),
www.kinoradotin.cz,
www.knihovna-radotin.cz

15.00, Péče
o pokojové rostliny
Druhé setkání s „Vaší zahradnicí“ Lenkou Bennerovou. Povídání o tom, co
potřebují pokojové rostliny, aby nám
dělaly radost.

KINO RADOTÍN

17:00, Srdce na dlani, ČR
Romantická komedie. Láska se na
věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme
se zamilovat ve školce, v důchodu,
na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
20:00, Spencer, USA
Manželství princezny Diany (Kristen
Stewart) a prince Charlese (Jack
Farthing) už dávno vychladlo. Ačkoli
se množí zvěsti o záletech a rozvodu,
na vánoční oslavy na královnině panství Sandringham je nařízen klid. Jí
se a popíjí, střílí se a loví. Diana se ve
světě high society vyzná. Ale tentokrát
bude všechno úplně jinak… Film Spencer je imaginací toho, co se mohlo
během těch několika osudových dnů
stát.

Vážení a milí diváci,
rád bych vám popřál hezký nový rok, hodně inspirace, kritického myšlení,
harmonii a poezii života. Přesně těmito dary nás právě dokáže obohatit
dobrý kulturní zážitek a film. Současná situace bohužel dolehla i na možnost
svobodně a neomezeně vytvářet dramaturgii kina. Distributoři jsou nuceni
stahovat filmy a ruší se premiéry někdy doslova týden, dva týdny před
vstupem do kin. Málokdo se také pouští do projektů, když nemá jistotu, že
nedojde k jejich omezení.
Proto jsme nuceni hodně improvizovat a reprízovat. Je možné, že film
naprogramovaný v tento okamžik nebudeme moci nakonec promítat
v plánovaný avizovaný čas. Moc se vám omlouváme a věřím, že v tomto roce
se vrátíme do normálu a budeme moci promítat všechny filmy podle plánu
bez omezení. Máme na stole i mnoho atraktivních projektů a nápadů.
Na konci roku jsme otevřeli v prostorách našeho kina cafe bar Bifé. Přijďte si
zpříjemnit zážitek u filmu s oblíbenou limonádou, kávou a zákusky. Rozhodně
nebude chybět popcorn a jiné speciality, které ke kinu prostě patří.

AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ MOHOU MĚNIT PROGRAM NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ.

Petr Rybka, vedoucí Kina Radotín
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Koruna

Malý průvodce po Koruně:
Co se kde koná?

OSTATNÍ BUDOVY
ZA KORUNOU
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Radotínská Základní umělecká škola
Klementa Slavického získala nové
prostory pro své taneční, výtvarné
i další obory. Hudební složka zůstala
v původní budově ve Zderazské ulici,
ostatní výuka probíhá v nové budově,
které dominují dva sály – taneční pod
střechou a přízemní určený například
pro hudební vystoupení.

Od září v Radotíně funguje Kulturně-komunitní centrum Koruna (KKCK).
Nabízí pestrou paletu programu pro smysluplné trávení volného času především pro děti a seniory. Malý průvodce po Koruně přehledně ukazuje,
kde přesně se která aktivita odehrává.

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA

SLUŽEBNA POLICIE ČR

1

Policisté se přestěhovali do moderních
prostor, do kterých vcházejí ze strany
od stanice dobrovolných hasičů. Služebna je součástí čtyř staveb, pro které
radotínská radnice získala čtyři různé
dotace. S úspěchem je propojila do jednoho stavebního projektu.

ALTÁN

Altán stojí v „zelené“ části dvora, hned
vedle komunitního kompostéru. Slouží
jako otevřená dílna či venkovní učebna.
Je vhodný pro akce ve skupinách okolo
deseti lidí, využívají ho zatím především
návštěvníci programu Koruna kvete,
který je určený dětem i seniorům.

DŮM NA PŮLI CESTY

Část dvora za Korunou poslouží jako
malé startovací byty pro několik mladých lidí, kteří vyrůstali v dětském
domově. Domy na půli cesty jim pod
dohledem odborného personálu dávají
příležitost začlenit se do společnosti.

5

1

6
7

2

KLUB MILANA PEROUTKY

Malý sál sídlí v suterénu historické Koruny, nese jméno zesnulého
radotínského bubeníka známého především z působení v kapele Olympic.
Kulturistky, jak si pracovnice Koruny
říkají, zde pořádají komornější akce,
pro které je Velký sál až moc velký.

KOMUNITNÍ UČEBNA

2
8

7

4

V 1. patře kousek vedle sálu Ateliér
sídlí učebna, v níž se konají v rámci
projektu Fajn Nový Dvůr U Koruny
doučovací kurzy pro žáky a žákyně
prvního stupně základní školy. Pomoc
dětem i rodinám nabízí ve stejných
prostorách psycholožka.

3

POD JEDNOU STŘECHOU

Základním rozcestníkem celého Kulturně-komunitního centra Koruna
(KKCK) je prosklený prostor hned
u vstupu do dvora. Sousedí s historickou budovou Koruny. Centru Pod jednou střechou se pro jeho prosklené
stěny přezdívá „skleník“. „Jedná se
o nízkoprahové centrum, kde je každý
pracovní den od 13 do 18 hodin k dispozici široké veřejnosti někdo z jeho pracovníků. Seniorům například pomůže
s hledáním na internetu, zájemcům
vytiskne formuláře, informuje o akcích
konaných nejen v KKCK, ale v celém
Radotíně, a dají se zde zakoupit třeba
i propagační materiály Městské části
Praha 16,“ říká Dana Radová, vedoucí
celého kulturně-komunitního centra.
Sportovní oddíly i radotínské zájmové
spolky už se učí posílat do centra informace o svých akcí, turnajích či zápasech. Aby se zájemci mohli o všem
důležitém dění dozvědět na tomto jednom centrálním místě.
Kromě toho je v centru Pod jednou
střechou k dispozici posezení s připojením k internetu. Rodiče tu mohou
počkat na děti, které se účastní výuky
v základní umělecké škole, žáci zde
přečkají čas před začátkem svého
programu ve dvoře nebo v ZUŠ. Čas tu
lze strávit u některé z deskových her.
Seniorský klub se ve „skleníku“ schází
každý pátek od 13 hodin k tvůrčím činnostem. Děti si Pod jednou střechou
pohladí i dvě roztomilá morčátka.
Tým centra má samozřejmě přehled
o kompletním programu a jednotlivých
kurzech nabízených v KKCK. Kurzy
a kluby v rámci projektu Fajn nový dvůr
U Koruny jsou zdarma. Schází se zde
také oblíbený klub Koruna kvete, který
se stará o rostlinky a zvířátka obývající zdejší prostory. A samozřejmě tu
lze také (od pondělí do středy od 16 do
18 hodin) koupit vstupenky na koncerty
či divadelní představení, které se konají
v hlavním sále Koruny.

3

4

5

VELKÝ SÁL KORUNY

FAJN NOVÝ DVŮR

Návštěvníkům radotínských kulturních akcí dobře známé místo. Loni
dostalo nové stupňovité hlediště,
takže je na umělce dobře vidět i ze
zadních řad. Novinkou je také zázemí
pro vystupující, které sálu chybělo.
Zpěváci, hudebníci či herci se připravují na představení ve vedlejší nové
budově a prosklenou spojovací chodbou mezi starou a novou Korunou se
dostanou přímo za pódium Velkého
sálu.

Rozlehlý dvůr nabízí využití při nejrůznějších příležitostech. Postupně
se zaplní sportovním vybavením –
nebudou chybět ruské kuželky, stůl
na stolní tenis, obří Člověče, nezlob
se, houpačka, houpací sítě, ohniště
a gril. Klub her, který patří také do
projektové nabídky, se při dobrém
počasí odehrává právě na dvoře. Fajn
nový dvůr se už stal místem konání
několika kulturních, komunitních
nebo společenských akcí. Plánuje se
zde pořádání sezonních trhů a swapů
(bazar nepotřebných věcí).

6

SÁL ATELIÉR

Nahoře nad kavárnou je krásně prosvětlený sál. Okna pokrývají jednu jeho podélnou
stranu směrem do dvora, prosklená je také velká část stropu. Svou bohatou světelností
připomíná umělecký ateliér. Užívají si ho například seniorky, které sem chodí pravidelně na lekce jógy či kalanetiky. Zajímavé aktivity tu čekají také na nejmenší návštěvníky KKCK. „Neposedové“ sem chodí cvičit se svými rodiči, větší mládež se věnuje programu Mladá scénka. Díky interaktivní tabuli se v ateliéru konají také přednášky, sál je
rovněž skvělým místem pro různé tvůrčí dílny.

8

FAJNOVÁ KAVÁRNA

Jedná se o originální a příjemné místo,
kde si je možné dát domácí limonádu, kávu, čaj, ale také něco na zub.
V nabídce nechybí zákusky ani chléb
s pomazánkou. Ve Fajnové kavárně je
možné posedět u kavárenského stolu
anebo si užít trochu soukromí v křesle
či na sedačce. Děti rozptýlí králičí slečna
Jája a brzy přibydou i akvarijní rybičky.
Dospělí i děti mohou sáhnout do velmi
zajímavé knihovničky. Vedle baru stojí
pianino, kdo chce předvést své umění,
může. Nic se ale nemá přehánět, pokud
si návštěvníci kavárny žádají spíše klid,
je vhodné jim vyhovět.
V kavárně se konají také různé přednášky. Radotínský páter Timotej plánuje povídání spojená s vírou, pracovníci centra sem zvou ale také například
milovníky rocku na poslechové podvečery. V plánu jsou také autorská čtení.
Kavárnu si je možné rezervovat pro
pořádání výročních schůzí nebo spolkových setkání. Například badmintonisté
si zde v listopadu připomínali 50. jubileum svého účinkování v Radotíně.

Kulturně-komunitní centrum Koruna je otevřeno vždy od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin. Adresa: náměstí Osvoboditelů 1740/17, Praha-Radotín,
tel. 602 813 080, 234 128 475, e-mail: info@centrumkoruna.cz, najdete nás také na Instagramu a Facebooku. www.centrumkoruna.cz

2
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EKMA PLUS, s.r.o.

Inzerce/sudoku

Českomoravský cement, a.s. je největším výrobcem cementu
v České republice a členem nadnárodní skupiny HeidelbergCement.
Pro závod v Radotíně aktuálně hledáme šikovné kolegy na pozice:

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A MZDOVÉ AGENDY
Společnost s dlouholetou praxí nabízí
kompletní vedení účetnictví a mzdové
agendy na míru pro OSVČ, firmy.
Zajišťujeme také zpracování přiznání
všech druhů daní. Poskytujeme účetní
a daňové poradenství.

Provozní zámečník

Provozní elektrikář

Vaší zodpovědností bude:
•kontrola stavu strojního zařízení
•provádění oprav a drobné údržby výrobních strojů

Vaší náplni práce bude mj.:
•provádění preventivní údržby budov
a technologických zařízení
•analyzování a odstraňování zjištěných závad
•řádné vedení předepsané dokumentace

Požadujeme:
•vyučen v oboru zámečník, mechanik, automechanik
•svářečský průkaz

Nástup možný ihned
Nabízíme:
Týdenní pracovní doba 37,5 hod
25 dní řádné dovolené
Měsíční prémie a dodatková mzda, příplatky za směnnost
Závodní stravování v areálu závodu s příspěvkem od zaměstnavatele
Možnost rozšiřování odb. kvalifikace formou externího/interního školení
Příspěvek na penzijní připojištění po odpracování 1 roku ve společnosti
Perspektivní a stabilní zaměstnání

Telefon: +420 776 703 850
Adresa: Radotínská 41/14, Praha 5- Velká Chuchle
e-mail: petra.jaskova@ekmaplus.cz
web: https://www.ekmaplus.cz/

ROSA Import s.r.o.

Kontakt: tel: 602 501 807, email: HR@cmcem.cz

NEHTOVÁ ROVNÁTKA

R
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1

1 9
7
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1
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tel.16spojení:
7
3 64 78
3 42 8
2

Lehká

www.centrumkoruna.cz
přijme finanční a kulturní referentku
na plný úvazek
požadavky: praxe v administrativě
SŠ vzdělání, pečlivost,
znalost MS Excel,
nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail
dana.radova@praha16.eu
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vydavatelství Balzám.

CHCETE PRODAT
NEMOVITOST?
VYUŽIJTE NAŠE
ZKUŠENOSTI.
WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ
777 777 599
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86

3 4
STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ
PRAHA – RADOTÍN

Těžká

74
1 73 8
63 9

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.

vždy dvě vstupenky na představení
spolku Gaudium (16. ledna) a dvě
kávy ve Fajnové kavárně. Věnuje
Kulturně-komunitní centrum Koruna.

Těžká – řešení Těžká – řešení

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

NA E-MAILOVOU ADRESU
SOU@KLAPICE.CZ

Těžká

Těžká 7
6 Lehká
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5 3čísla
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získat cenu 4
pro 8
Výherci
z minulého
45 78– řešení
21 39 64čísla:7 2Pokud
3 chcete
7 1 64 38 57 21 96
ká – 9
řešení
Lehká
Těžká
–6
řešeníTěžká – řešení
výherce, zašlete nám nebo jinak do1. 2022 obě vyluštěná
3 Růžena
17 52 Saková,
46 83 Radotín
91 5 4ručte
8dona13.9adresu
2 6 9 Tři
4vylosovaní
72 5úspěšní
6 89luštitelé
14 37
sudoku
redakce:
Jaroslav Bílek, Radotín
z lednového vydání novin získají

řešeníSudoku
Lehká
– řešení
poskytlo

www.cviceniprozdravi.cz
www.vasenohy.cz
jsvendova1@gmail.com

31 46 8

ká

Dagmar Šustová, Radotín

723 123 553

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ
CENY NEMOVITOSTI
ZDARMA

Úroveň: Těžká

Úroveň: Lehká

4 8
6 8

Přístrojová (suchá) pedikúra
Relaxační masáž chodidel

Kulturně komunitní
centrum Koruna

Do zavedené rodinné firmy v Lipenecké tržnici sháníme
SKLADNÍKA/ŘIDIČE na plný úvazek.
Pevná pracovní doba, 200Kč/hod.,
práce na smlouvu a další benefity.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu zasílejte životopis na rosa@rosaimport.cz
www.rosaimport.cz

7
5

Požadujeme:
•SŠ/SOU vzdělání v elektrotechnickém oboru
•praxe v oboru
•Vyhl. č. 50/1978, §6

9
7
1
6
4
2
8
3
5

3 4 5PŘÍPADNĚ DOTAZY
257 899 901
6 NA
9 TELEFONU
1
7 8 2
9 5 4
2 3 7
1 6 8
ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory přijme od února 2022:
4 7 Učitele/
6
učitelku NĚMECKÉHO JAZYKA
(částečný úvazek – pondělí a středa)
5 2 9
•Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost
osobního růstu.
8 1 3

•Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální
smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661,
www.skolavsenory.cz
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Inzerce

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

nabídka
NABÍDKA zaměstnání:
ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,
přijme na pozici:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH
POTRAVIN
POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- plný
nebo zkrácený
úvazek
– jednosměnný
provoz pondělí-pátek
– plný nebo zkrácený úvazek

POKLADNÍ SKLADNÍK
– PRODAVAČ(KA)

– jednosměnnýprovoz
provoz pondělí-pátek
- jednosměnný
pondělí-pátek
plnýmají
nebo
úvazek
– všechny -pozice
1x za zkrácený
3 týdny sobotní
směnu 6:30–13:00
Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

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

JUDr. Simona Rašková
advokátní kancelář

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace
Služby firemního právníka na míru
IT právo
Vymáhání pohledávek,
řešení sporů

tel.: 737 473 278

raskova@muller-skalicky.cz
muller-skalicky.cz

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

SKLADNÍK

Bufet ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

- jednosměnný
provoz pondělí-pátek
KUCHAŘ-KA
– plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
POMOCNÁ
KUCHAŘKA
sobotní
směnu
6:30 - 13:30
– plný nebo zkrácený úvazek

Tel.: 777 66Tel.:
1111,
608
777
977
po 14. hodině
777 66
1111
po 14.
hodině

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,
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v Radotíně do poštovních schránek,
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Informace
Informace

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!

pro
pro inzerenty
inzerenty

Vážení inzerenti,
informační Vážení
měsíčníinzerenti,
periodikum Noviny
informační
měsíční
periodikum
Noviny
Prahy 16 pro
správní
obvod Prahy
16
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
Lipence
a Lochkov)
Lipence
a Lochkov)vydává
vydáváMěstská
Městskáčást
Praha
1616
v nákladu
část
Praha
v nákladu6 280
6 280výtisků.
výtisků.
V
V případě
případě zájmu
zájmu inzerovat
inzerovat vvnašem
našem
periodiku získáváte výhody.
periodiku získáváte výhody.

Vyklízení sklepů, bytů atd.
Rozumná cena.

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

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
VÝHODNĚJŠÍ
CENA ZVEŘEJNĚNÍ
VÝHODNĚJŠÍ
CENA
INFORMACÍINFORMACÍ
O FIRMĚ POODOBU
ZVEŘEJNĚNÍ
FIRMĚ
1 ROKU
ZDARMA
PO DOBU
1 ROKU
ZDARMA

Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské
obkladačské,
podlahářské
a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

rekonstrukce
bytu domu
nebytových prostor

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907

tel.: 777 670 326

michalvavricka@seznam.cz

Informace o Vaší firmě budou po dobu
Informace
Vašízveřejnění
firmě budou
po dobu
12 měsícůo od
posledního
12inzerátu
měsíců od
zveřejnění
posledního
dostupné
na webových
inzerátu dostupné na webových
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál
inzerentů, který
který naleznete
naleznetepřímo
přímona
na
inzerentů,
úvodní straně
straně pod
pododkazem
odkazemFirmy
Firmy
úvodní
horní liště.
liště.
v horní
Těšíme se
Těšíme
se na
na spolupráci.
spolupráci.

CENÍK INZERCE
INZERCE
CENÍK
Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

272.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

8,810.00

1/2

260 x 190

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00

Ceny inzerátu zahrnují 21% sazbu DPH.
Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat
Podklady pro inzerci můžete zasílat
v těchto
formátech:
DOC
v těchto
formátech:
DOC(text),
(text), PDF,
PDF,
JPEG,
GIF,
TIFa aBMP
BMP
PSD,PSD,
JPEG,
GIF,
TIF

ADRESA REDAKCE
ADRESA
REDAKCE
Úřad
Praha1616
Úřadměstské
městskéčásti
části Praha
Václava
23/3
Václava Balého
Balého 23/3,
153
15300
00Praha-Radotín
Praha-Radotín
PŘÍJEM INZERCE
PŘÍJEM
INZERCE

Věra Peroutková
Miroslava
Sedláková,
noviny@praha16.eu
noviny@praha16.eu,
www.praha16.eu
www.praha16.eu

CYCLESTAR s.r.o.

RADOTÍN

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK
FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

DOPRAVA PO CELÉ ČR
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

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

Sportovní anketa: Co oddíly chystají v novém roce?

Zástupci radotínských sportovních oddílů odpovídají na otázku, co čeká jejich týmy v roce 2022 a zda plánují úpravy svých sportovišť.
Foto: Petr Buček

ního pochodu Radotínské kolo Jardy
Baráka, kde jsou připravené čtyři turistické a tři cyklistické okruhy všech
náročností.
Větší opravy našich sportovišť
proběhly v minulých letech, takže
letos nás čeká pouze drobná údržba
a obměna staršího vybavení. Větší
investice budou směřovat do zázemí
a táborového vybavení, jako je například nákup nových stanů a plachet.

Mnohé radotínské oddíly rozšiřují svou mládežnickou základnu.

L

ATLETIKA, SC RADOTÍN, PETR
DUBSKÝ:
V novém roce na nás budou čekat
některé tradiční akce a doufáme i ve
velkou úpravu našeho atletického
zázemí.
V plánu je rekonstrukce a vystavění
šesti drah po celém obvodu a výstavba
všech technických sektorů včetně
workoutového hřiště. Dotaci z magistrátu jsme již obdrželi. Ještě čekáme na
vyjádření k žádosti o dotaci Národní
sportovní agentury, ze které bychom
měli získat zbylé dvě třetiny financí.
Původní dotační program zrušila
a o novém do půlky prosince nerozhodla, ač avizovala, že rozhodnutí přijde do konce listopadu.
A co nás čeká po sportovní stránce?
Družstvo mužů bude opět závodit ve
druhé národní lize. V krajských přeborech počítáme s účastí žen, dorostenců, dorostenek, žáků, žákyň a dvou
družstev mladšího žactva. V jednotlivcích budeme cílit na mistrovství České
republiky a někteří snad i na juniorské mistrovství světa. Dále plánujeme
pořádání závodů včetně běžeckého
krosu na dostihovém závodišti.
BADMINTON, TJ SOKOL RADOTÍN,
MOJMÍR HNILICA:
V květnu se náš oddíl ujme pořadatelství mistrovství České republiky, které
se koná v O2 aréně. Zároveň se během

roku oddělíme od naší filiálky sídlící
ve Vinoři. Po celý rok bude pokračovat
nábor dětí ve věku 6 až 12 let, naším
cílem je vyškolit nebo získat další trenéry mládeže. Družstvo A dospělých
se v extralize popere opět o medaile,
družstvo C zabojuje o postup do
první ligy a družstvo D do pražského
přeboru. Od dorostenců očekáváme
medaile z mistrovství republiky jednotlivců i družstev, na stupně vítězů
by měli dosáhnout mezi jednotlivci
také zástupci kategorie dospělých.
Dorostence i dospělé čekají výjezdy na
zahraniční turnaje.
SOFTBAL, RSK RADOTÍN, VÁCLAV
MUDRA
Po sportovní stránce nás určitě čeká
náročná sezona. Kromě mužské extraligy se našemu klubu konečně podařilo naplnit všechny mládežnické
kategorie alespoň v mužské části.
Poprvé v historii RSK tak budeme hrát
kategorie od nejmladší U11 přes U13,
U15 až po U18.
Naše holky vstoupí do dvouleté spolupráce s berounskými Piranhas, uvidíme, co nám to přinese. Hřiště, které
bylo zbudované v roce 2008, by již
potřebovalo rekonstrukci. Aktuálně
řešíme projekty, abychom mohli žádat
o grant a opravu provést v následujících dvou až třech letech. Pokud by
se nám povedlo před začátkem nové
sezony realizovat alespoň drenáže pro
vnitřní pole, bylo by to super.
BASKETBALOVÁ AKADEMIE
RADOTÍN, DAVID ZÁBRANSKÝ:
Své sezony budou v první polovině
roku dokončovat všechny týmy mládežnické akademie, tedy U10, U11,
U12 a U13. Ročník 2010, který je prozatím druhý v Praze, by měl usilovat
o historicky první účast na mistrovství
republiky. Mužský celek bude tradičně
bojovat o titul ve druhé národní lize,
kde bude play-off vrcholit v březnu.
Chceme druhou ligu znovu vyhrát
a mohu říct, že tentokrát už jsme organizačně připraveni na přijetí prvoligové licence. Na mládežnické úrovni
nás pak v září čeká přesun na republikovou úroveň v podobě startu týmu
U14 v národní lize mladších žáků.
Chceme i nadále působit ve všech
mládežnických složkách na nejvyšší
úrovni pro danou věkovou katego-

rii a rozšiřovat členskou základnu,
která je v tuto chvíli na 238 členech
a dělá z nás největší basketbalový klub
v rámci jihozápadního regionu Prahy
a středních Čech.
BASKETBAL, RSK RADOTÍN,
KAREL ŠVEJKOVSKÝ:
Oddíl basketbalu Radotínského
sportovního klubu v roce 2022 čeká
obvyklý program. Zúčastníme se
mládežnických a dospělých svazových soutěží, v létě uspořádáme
v radotínské sportovní hale soustředění pro mládež. Naši nejstarší
dorostenci se zapojí v příští sezoně
do kategorie mužů, a proto dojde jistě
k celkovému výkonnostnímu zlepšení u dospělých.
TURISTICKÝ KLUB, JAKUB
MAREŠ:
Pokud to situace dovolí, v následujícím roce čekají členy našeho oddílu
pravidelné schůzky a výlety, z nichž
největší je třítýdenní tábor na začátku
července. V prosinci se uskuteční pro
všechny členy, rodiče a přátele Mikulášská Mitra. Široká veřejnost se může
15. října zúčastnit 51. ročníku tradič-

VOLEJBAL, RSK RADOTÍN, PAVEL
ŠVITORKA:
Podařilo se nám vytvořit širokou členskou základnu mládeže, kterou jsme
zapojili do krajské soutěže barevného
minivolejbalu. Jedná se o projekt Českého volejbalového svazu na podporu
našeho sportu mezi dětmi prvního
stupně základních škol.
Ve volejbalovém areálu máme
v plánu dokončení fasády šaten
a sociálních zařízení u objektů Tamara
a Nikita. Chystáme také úpravu zeleně,
vysadíme nové stromy a keře.
VODÁCKÝ ODDÍL RADOTÍN, JANA
ŠALOMOVÁ:
V novém roce budeme pokračovat v přerušeném výcviku mladých
vodáků v jízdě na kánoích, kajacích a raftech. Plánujeme i sjíždění obtížnějších úseků našich řek
s mladými vodáky, aby si vyzkoušeli
svoje dovednosti i v adrenalinových

LEZENÍ, RSK RADOTÍN,
ALEXANDRA FRAŇKOVÁ:
Náš oddíl v následujícím roce čeká
několik venkovních akcí – rádi
bychom vzali děti do skal a ukázali jim
tak i jiný typ lezení než jen na umělé
stěně. Dále plánujeme na lezecké stěně
ve sportovní hale v Radotíně postavit
několik nových cest nejen pro děti,
ale i pro dospělé, a také koupit bouldermatku, aby si děti mohly vyzkoušet jinou lezeckou disciplínu známou
i z olympiády – bouldering.
TENIS, LTC RADOTÍN, ANNA
WALLOVÁ:
Co nás čeká v novém roce? Doufáme,
že konečně klasická tenisová sezona,
na kterou jsme zvyklí – bez koronaviru, ve zdraví a v soutěžním duchu.
Co se týká sportovišť, plánujeme
úpravu kurtů související s výstavbou
nové přetlakové trojhaly. Stávající
jednohala již není technicky ani kapacitně vyhovující. Zda se tento záměr
podaří zrealizovat, závisí ale na mnoha
faktorech, především na získání některého dotačního titulu.
CYKLISTIKA, SKI A BIKE KLUB,
MILAN ČERNÝ:
Rádi bychom se po letošní nekompletní sezoně vrátili do plného závodního programu. V roce 2021 byla řada
závodů často překládána nebo úplně
zrušena, a bylo tak obtížné směřovat
přípravu na konkrétní vrcholy. I tak se
nám podařilo vyhrát například týmovou soutěž na prestižní L´Etape du
Tour de France.
Pro rok 2022 přijímáme Tomáše
Boudu jako novou posilu a chceme se
více zaměřit na český pohár v maratonu. Důraz bude nadále i na sérii
Kolo pro Život a závody v blízkosti
Radotína, kde chceme kvalitně reprezentovat své sponzory a partnery.

Závody přilákaly 120 plavců

S

portovní novinkou jsou plavecké závody pro děti a mládež, které se v radotínském bazénu konaly v neděli před
Vánoci. Na startu Radotínského plachetníka se sešlo 120 účastníků ve věku od pěti do 15 let. Závody dostaly
název podle plachetníka atlantského, který je nejrychlejší rybou. Umí dosáhnout rychlosti až 110 km/h.
(red)
Foto: Petr Buček

LAKROS, LC CUSTODES, ONDŘEJ
MIKA:
akrosisté chtějí pochopitelně
opět obhájit všechny tituly
z domácích lig a soutěží. Chystá
se dubnový Memoriál Aleše Hřebeského. Doufáme, že po dvou zrušených
ročnících se bude konečně moci uskutečnit. Na začátku září opět proběhne
Frank Menschner Cup.
Na rok 2022 byla přesunuta řada
vrcholných mezinárodních akcí. Ženskou reprezentaci čeká v červenci
mistrovství světa a hned poté účast
na prestižních World Games – olympiádě neolympijských sportů. Obojí
se hraje v USA. Muži budou bojovat
v Německu o titul boxlakrosových
mistrů Evropy a juniory čeká MS do
21 let v irském Limericku. Počítáme
také s výjezdy na tradiční evropské
turnaje v rámci klubu. Kalendář se
teprve upřesňuje.

SOKOL RADOTÍN, MIROSLAV
KNOTEK:
Doufáme, že se hlavně všechny aktivity vrátí brzy k normálu a nebudeme
muset čelit omezením a rušení turnajů
a tréninků. Oddíly všestrannosti, kam
patří cvičení rodičů a dětí, předškoláků a mladšího žactva i cvičení pro
seniory fungují i v omezeném režimu
a je možné se kdykoliv zapojit. Stejně
tak pilně cvičí i gymnasté a na podzim
budou pořádat své tradiční závody
Chlapácký dvojboj.
V areálu na sokolovně chystáme
obnovu dosluhující výsledkové tabule
u hřiště, a pokud se nám podaří získat finance, chceme se pustit do oprav
hydroizolací a klempířských prvků na
budově sokolovny. Připravujeme rozsáhlejší opravu nářaďovny, která je v přístavbě objektu a není v dobrém stavu.

podmínkách. Starší členové našeho
oddílu se budou věnovat tradičnímu
sportování v nohejbale, stolním
tenise, jízdě na vodě i společným
oslavám kulatých výročí svých kamarádů. V letních měsících jako tradičně plánujeme společný zájezd na
některé řeky u nás nebo v zahraničí,
pokud nám to momentální situace
dovolí.
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Custodes obhájili titul boxlakrosových mistrů ČR
Foto: Ondřej Mika

Radotínští lakrosisté potvrdili své výsadní postavení v Národní boxlakrosové lize (NBLL). Elitní tým Custodes ve finále přehrál mladé naděje z druhého radotínského mužstva LCC Wolves a pošestnácté v řadě slavil titul.

Radotínští boxlakrosisté oslavili 16. titul českých šampionů v řadě.

P

o loňském experimentu,
kdy LCC postavil do ligy
dva rovnocenné týmy – Red
a White – a ty se potkaly ve finále, se letos klub vrátil k tradičnímu

modelu elitního týmu Custodes
a „rozvojového“ Wolves. Už v průběhu zkrácené soutěže, která začala
v září a vyvrcholila víkendovým Final Four 4. a 5. prosince, se ukázalo,

že Custodes nemají v tuzemském
rybníčku konkurenci a že Wolves,
sestavení z dravých juniorů od 16 let
a zkušených veteránů, jsou schopni
hrát vyrovnané zápasy s kterýmko-

liv z ostatních týmů v lize. Zázemí
klubu a systematická práce s hráči
od dětských kategorií se prostě ve
výsledcích projevuje.
NBLL měla letos netradiční zakončení. I kvůli obavám z omezení
zápasů v interiérech se pořadatelé
rozhodli odehrát víkendové Final
Four venku, s vědomím, že počasí
může být na začátku prosince nepříznivé – pro hráče i diváky. A taky
ano. První letošní vydatnější sněžení se dostavilo v předvečer prvního
hracího dne, takže se hráči nejprve
chopili hrabel a lopat. Překrytí hrací
plochy plachtou se ukázalo jako navýsost prozřetelné. Pro diváky byly
nachystány teplomety a návštěva
byla nakonec velmi důstojná a atmosféra příjemná.
Sobota patřila semifinálovým zápasům. V tom prvním Custodes smetli
Jižní Město nekompromisně 31:7. Následující duel Wolves s Pardubicemi
byl podstatně zajímavější a napínavější, za východočeský tým nastupovalo
několik hráčů polské reprezentace.
Oba týmy se střídaly ve vedení a po
třech čtvrtinách Wolves měli zanedbatelný náskok dvou gólů. Poslední perioda ale patřila jim a výhrou 18:10 si
zajistili účast ve finále.

V neděli se nejprve odehrál zápas
o 3. místo. Jižní Město v něm zvítězilo
nad Pardubicemi o pouhý gól 11:10.
Velké finále s efektním nástupem hráčů pak bylo od začátku v režii zkušenějších Custodes. Statečné nasazení
Wolves nestačilo na herní vyzrálost
Custodes a jejich výrazně lepší efektivitu v zakončování. I mladíci se ale
blýskli několika pěknými akcemi.
Výsledné skóre bylo 28:8 a kapitán
Custodes Martin Hodaň pak mohl
opět pozvednout tradiční trofej a odnést ji do chumlu červených dresů.
Custodes posbírali i všechna individuální ocenění v NBLL. Tomáš
Knotek se stal nejlepším střelcem
(46 gólů), Dominik Pešek vyhrál kanadské bodování (80 bodů) a stal se
nejlepším nahrávačem (38 nahrávek),
Viktor Bláha byl vyhlášen nejlepším
brankářem a Jakub Výmola nejlepším
hráčem na face-off.
Radotínské hráče teď čeká zimní příprava, a pokud tomu okolnosti
nezabrání, lednový turnaj na Jižním
Městě a v dubnu tradiční Memoriál
Aleše Hřebeského. Budou i základem
reprezentačního týmu, který bude
v srpnu v německém Hannoveru bojovat o titul mistrů Evropy.
Ondřej Mika

Atleti na startu závodu, který se konal na chuchelském dostihovém závodišti.

A

tletický oddíl SC Radotín
uspořádal na konci listopadu
první ročník krosového závo-

du na dostihovém závodišti ve Velké
Chuchli, který byl zároveň i atletickým přeborem Prahy v přespolním

Aerobic Team Praha
má čtyři medaile z ME

CH

uchelský tým aerobiku
přivezl z listopadového
mistrovství Evropy ve
sportovním aerobiku, které se konalo
ve francouzském městě Agen, čtyři
medaile.
Titul mistryň Evropy mezi dospělými získalo za společné vystoupení trio
Veronika Frantová, Eva Matějovičová
a Tereza Miková. Děvčata předvedla
naprosto bezchybnou náročnou sestavu
a v obou kolech jednoznačně ovládla
svou kategorii. V kategorii 14 až 16 let
vybojovala mezi jednotlivkyněmi titul
vicemistryně Evropy Tereza Miková
a třetí místo obsadila Eva Matějovičová.
V kategorii dospělých reprezentovala chuchelský oddíl Veronika Fran-

tová, která má na svém kontě hned
několik titulů z mistrovství světa
i Evropy nejen v sólo kategorii, ale
také ve fitness týmech. Po semifinále
figurovala na úžasném druhém místě,
bohužel drobnou chybičkou ve finálové sestavě se posunula na konečné
třetí místo. Čtvrtým místem oslavila
svou premiéru na mezinárodním
závodě Laura Chudá v kategorii 11 až
13 let.
Celkem devět zlatých, osm stříbrných a šest bronzových medailí
z evropského šampionátu potvrdilo
dominanci České republiky v evropském sportovním aerobiku. Příští
mistrovství Evropy se koná v červnu
v Ostravě.

běhu. Zájem byl obrovský,
celkem 403 závodníků vyběhlo ve 24 kategoriích na
tratě v délce od 100 metrů
do šesti kilometrů.
Po ukončení dostihové
sezony se chuchelský dostihový areál opět zaplnil
lidmi. Tentokrát se ovšem
nejednalo o fanoušky rychlých koní, namísto nich se
v Chuchli sešli běžci. Atletický oddíl SC Radotín
uspořádal přes
polní běh
přímo na dostihovém závodišti. „Závody to byly velmi
vydařené, trať byla skutečně pestrá. Vedla jak po dostihové dráze, tak i středem
závodiště, běželo se přes
klusáckou dráhu i přes písek,“ říká
Petr Dubský, vedoucí radotínského atletického oddílu, který byl organizáto-

(red)
Foto: Veronika Buriš

Foto: Jan Žilina

Atleti uspořádali závod pro 400 běžců na dostihovém závodišti

Trio závodnic z chuchelského
oddílu se zlatými medailemi

rem a zároveň ředitelem chuchelského
krosu. Velký okruh měřil 1500 metrů,
zkrácený 800 metrů.
„Poprvé mě pořádání závodů na dostihovém závodišti v Chuchli napadlo
už před 17 lety, kdy jsem běžel finále
běžeckého poháru na závodišti Velké
pardubické. Závod jsem chtěl realizovat už loni, ale kvůli covidu z něj sešlo.
Letos to konečně vyšlo,“ uvádí Petr
Dubský a dodává: „Běžecké závody se
prý v chuchelském dostihovém areálu konaly v minulosti dvakrát. Poprvé
před asi 61 lety, podruhé někdy v roce
1983.“ Organizátoři plánovali, že se jim
na závody v krosu přihlásí okolo dvou
set běžců. Přihlášek však nakonec doInzerce

razilo přes pět set. Například jen v kategorii mladších žákyň běželo 85 děvčat.
„Velkým lákadlem bylo právě netradiční místo závodu. Vždyť na plochu
závodiště se normálně člověk jen tak
nedostane. Moc bych chtěl poděkovat
paní Diduchové a Chuchle aréně za
vstřícnost při jednáních a pomoc s organizací. Závody se skutečně povedly,
vše běželo podle časového plánu. Po
dle ohlasů běžců, trenérů i rodičů se
závody tak moc líbily, že jsme se rozhodli v pořádání pokračovat, a všichni zájemci se mohou těšit na druhý
ročník, který proběhne 20. listopadu,“
uzavírá Petr Dubský.
(atl)
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Foto: Petr Buček

Foto: Pavel Jirásek

Adventní koncerty: Fassati, Slováček, Rak i tradiční Rybovka

Foto: Dana Radová

Radotínskou tradicí je také koncert pěveckého souboru SUDOP a orchestru
ZUŠ Klementa Slavického, které jako obvykle představily Českou mši
vánoční Jakuba Jana Ryby.

Svíčku na adventním věnci zapaloval podle tradice Ladislav Damašek, ředitel radotínské cementárny, která na pořádání
předvánočních koncertů finančně přispívá. Asistovali mu zpěvačka Markéta Fassati a starosta Karel Hanzlík.

Rok svaté Ludmily připomíná
panel umístěný ve škole
Foto: Petr Buček

Foto: Eva Javorská

Foto: Petr Buček

Vánoční trhy se na dvoře Koruny konat nemohly, děti se alespoň dočkaly
příchodu Mikuláše s čertem a andělem.

Panel informující o svaté Ludmile na chodbě radotínské školy

Bára Hrzánová a kapela Bachtale Apsa, v jejímž čele je nevidomý Mário
Bihári, zaplnily temperamentní muzikou předvánoční Korunu.

N

a rozdíl od roku 2020, kdy tradiční radotínské adventní koncerty zrušila koronavirová opatření, prosincová série předvánočních
vystoupení se tentokrát uskutečnila.
Diváci Koruny si užili společný koncert
Markéty Fassati a Felixe Slováčka, druhé adventní zastavení patřilo věhlasnému kytaristovi Štěpánu Rakovi. Na programu adventních koncertů nechyběla
ani Rybovka v podání pěveckého sboru
SUDOP Praha za doprovodu orchestru
ZUŠ Klementa Slavického. Plánované
vánoční trhy na dvoře Kulturně-komunitního centra Koruna se kvůli vládním
nařízením nekonaly.
Koruna zahájila adventní období
koncertem radotínské sopranistky

Markéty Fassati, kterou na pódiu doprovázel slavný saxofonista, klarinetista a hudební skladatel Felix Slováček.
Diváci uslyšeli pohádkové melodie, ale
také další vánoční písně. „Adventní
koncerty jsou v Radotíně tradicí, jsem
rád, že se mohly letos konat. Je důležité, když se lidé v současné nelehké
době i přes všechna opatření setkávají,“ řekl na úvod prvního radotínského
adventního koncertu starosta Karel
Hanzlík.
V Radotíně žijící sopranistka Markéta Fassati je tradiční protagonistkou
předvánočních vystoupení. Tentokrát
zazpívala například melodii z pohádky Tři oříšky pro Popelku, diváky na
dchla songem Hallelujah od Leonar-

da Cohena či swingovou písní Dívka
k rytmu zrozená. Felix Slováček na
svůj saxofon zahrál melodie světových
autorů i českého skladatele Karla Svobody. Z pódia v jeho podání zazněla
například ústřední melodie seriálu
Cirkus Humberto.
Seriál adventních koncertů odstartoval zapálením svíčky na adventním věnci Ladislav Damašek, ředitel radotínského závodu společnosti Českomoravský
cement. Cementárna již dlouhé roky
finančně podporuje rozvoj Radotína
a přispívá také na adventní koncerty.
Druhý díl adventních koncertů přilákal diváky do sálu Koruny na dalšího
umělce pevně svázaného s Radotínem.
Také Štěpán Rak zahrál na kytaru především vánoční a pohádkové melodie.
Třetí adventní koncert se konal v kostele sv. Petra a Pavla a jako obvykle na
něm zazpíval pěvecký soubor SUDOP
za doprovodu orchestru ZUŠ Klementa Slavického. Na programu byla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.
Kromě tří adventních koncertů se
v Koruně odehrálo v prosinci také vystoupení herečky a zpěvačky Báry Hrzánové s kapelou Mária Biháriho Bachtale Apsa. Vánoční trhy se na dvoře
kulturně-komunitního centra nekonaly, dorazil alespoň Mikuláš s čertem
a andělským doprovodem.
(red)

V

roce 2021 uplynulo 1100 let
od mučednické smrti svaté
Ludmily – manželky prvního Přemyslovce Bořivoje I., babičky
svatého Václava a předkyně dalších
českých panovníků. Národní oslavy
vyvrcholily loni 18. září poutí a mší
v nedalekém Tetíně, kterých se zúčastnilo na pět tisíc lidí, nechyběli ani
zástupci Radotína, který byl členem
spolku Svatá Ludmila 1100 let.
„I když do roku jubilea svaté Ludmily zasáhnul významným způsobem
covid, spolku se podařilo uspořádat
řadu kulturních a vzdělávacích aktivit,“
říká Jan Přikryl, archivář Letopisecké

komise městské části Praha 16. Mimo
jiné vyšla reprezentativní monografie
Ludmila: Kněžna a světice, konala se
mezinárodní konference na Univerzitě
Karlově a výstava na půdě Senátu Parlamentu ČR. Řada dalších akcí však kvůli
epidemiologickým opatřením odpadla.
Svatou Ludmilu od prosince připomíná panel, který kněžnu Ludmilu
představuje jako prabábu většiny
dosud v Evropě vládnoucích královských rodů. Deska visí v budově druhého stupně radotínské základní školy.
O další činnosti spolku informují internetové stránky www.svataludmila.cz.
(red)

Nová vánoční světla u řeky
Foto: Petr Buček

Foto: Dana Radová

Felix Slováček zahrál na svůj saxofon pohádkové melodie.

Profesor AMU, skladatel, kytarista
Štěpán Rak na předvánočním
koncertě v Koruně

L

oni poprvé představené nové
vánoční osvětlení Radotína letos
doplnila nasvícená alej nad Místem u řeky. Vánoční dekorace ozdobily

stejně jako během minulého adventu
staré i nové sídliště a další místa v centru Radotína.
(red)

