
Vážení a milí 
Radotíňáci, 
máme za sebou 
volby do zastupi-
telstev a já vám 
chci především 
poděkovat za to, 
že jste přišli k volebním urnám ve 
větším počtu, než je celorepubliko-
vý průměr. Volební účast v Radotíně 
jako obvykle překonala padesátipro-
centní hranici, což je pro nás jasné 
znamení, že se o dění v naší městské 
části opravdu zajímáte. 

Kandidáti za Místní sdružení ODS 
Radotín získali více než 60procentní 
podporu, což považujeme za oceně-
ní naší práce, kterou zde odvádíme. 
Znovu připomínám, že uplynulé 
čtyřleté období bylo pro nás na rad-
nici velmi komplikované. Čelili jsme 
koronavirovým opatřením, uprchlic-
ké krizi z Ukrajiny a také problémům 
s nárůstem inflace i cen energií. Sna-
žili jsme se minimalizovat omezení 
plynoucí z velkých dopravních infra-
strukturních staveb, které jsou ale pro 
budoucnost Radotína nezbytné. Přes-
to se nám podařilo splnit podstatnou 
většinu našeho volebního programu.

Vaše opětovná silná podpora pro 
osobnosti, které jsou dlouhodobě na 
radotínské radnici, a tým lidí, aktiv-
ně se v městské části na levém břehu 
Berounky zapojující i mimo politic-
ké dění, je pro nás motivací do další 
práce. Silnou podporu přijímáme ale 
i s patřičnou a nezbytnou pokorou, 
jelikož ta je vždy cestou k úspěchu 
a ke stanoveným cílům. 

Chápeme, že se svými vizemi nemů-
žeme zavděčit všem, děláme však ma-
ximum pro to, abychom naši městskou 
část dále rozvíjeli. Pět mandátů z cel-
kových patnácti připadlo letos opozici 
a věříme, že spolupráce všech zastupi-
telů bude především věcná, konstruk-
tivní, podnětná a přinese pozitiva pro 
další budoucnost Radotína.

Ještě jednou děkujeme za vaše hlasy!
Váš 

Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty ODS povede radnici i nadále

Volby do zastupitelstev obcí nepřinesly v Radotíně žádnou velkou změnu. 
Občanská demokratická strana získala hlasy 61 procent voličů, následo-
vala koalice Společně pro Radotín a Piráti. 

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675
www.femat.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

14. 9. 2022

Využijte akční cenu zimní servisní prohlídky

Užijte si zimu na plno díky včasné a poctivé zimní servisní prohlídce 
Vašeho vozu. Za výhodnou cenu v našem autorizovaném servisu ŠKODA 
AUTO provedeme test autobaterie a diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, pneumatiky, provozní kapaliny, osvětlení, stěrače a další 
vybavení.

14. 9. 202214. 9. 202214. 9. 202214. 9. 202214. 9. 2022

Zimní servisní prohlídku včetně 
zátěžového testu autobaterie teď 
pro vás máme jen za

SKOČTE
  DO ZIMNÍCH
RADOVÁNEK

299 Kč

Deset z patnácti křesel v radotín-
ském zastupitelstvu připadlo 
ve volbách Občanské demo-

kratické straně. Čtyři mandáty zís-
kalo uskupení Společně pro Radotín 
(TOP  09, Zelení, KDU-ČSL), jeden 
zastupitel bude hájit barvy Pirátů 
a nezávislých.

Říjnové zasedání nového zastupitel-
stva vybere ze svého středu pět radních, 
kteří se ujmou „vlády“ nad městskou 
částí, a také starostu a místostarostu. Lze 
očekávat, že radnici vzhledem k výsled-
kům voleb už v pátém období za sebou 
povede Karel Hanzlík v tandemu s mís-
tostarostou Miroslavem Knotkem. 

Volební účast byla v Radotíně opět 
vyšší, než je celorepublikový průměr. 
K urnám přišlo 52,97 procenta opráv-
něných voličů. V celostátním měřítku 
činila účast 46,07 %.

Kromě voleb do radotínského 
zastupitelstva probíhal také výběr 
zastupitelů hlavního města. Radotínští 

voliči nejčastěji dávali svůj hlas koalici 
SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), 
která získala nejvíce mandátů. 

„Čeká nás další náročné období, 
v  němž chceme dotáhnout k  úspěš-
nému cíli několik projektů, které dále 
zlepší život v Radotíně,“ říká starosta 
Karel Hanzlík. Letos v prosinci skončí 
hlavní část prací na železnici spojená 
s  budováním podchodů a  nástupišť. 
Příští rok stavbaři dokončí novou 
výpravní budovu. Blíží se také reali-
zace Centra Radotín s byty, obchodní 
třídou a náměstím. 

„Dokončíme lávku přes Berounku 
a  zcela novou lávku mezi železnič-
ním přejezdem a podchodem směrem 
ke školám. Rozbíhá se také přístavba 
mateřské školy, chystá se nástavba 
zdravotnického střediska,“ vyjmeno-
vává projekty pro nové volební období 
místostarosta Miroslav Knotek.

Radnice už má připravené studie 
revitalizace území mezi Vrážskou 
a Věštínskou ulicí, k nimž uspořádá 
veřejnou debatu. V  tomto místě 
doplní zeleň, vylepší autobusové 
zastávky nebo přidá vodní prvek. Pro 
nové stromy a  další vegetaci vybere 
vhodná místa na různých místech 
městské části. Ke slovu mají přijít 
i  další ekologické projekty spojené 
se zadržováním vody a fotovoltaikou 
na veřejných budovách. Úpravy se 
dočká Prvomájová ulice, kde dojde 
ke zklidnění dopravy. Sportovci se 
mohou těšit na nové prostory ve 
sportovní hale, v  plánu je také par-
kovací dům mezi nádražím a  soko-
lovnou. 

Petr Buček

Informace k volbám také na str. 2 a 3

Měsíčník správního obvodu pro území Radotína, Zbraslavi, Velké Chuchle, Lipenců, Lochkova

Kdo je kdo?
Patnáct nově 
zvolených členů 
radotínského 
zastupitelstva

Září plné 
kultury:
Jaké bylo Bur-
čákobraní, 
Biotop Days 
a Korunafest?

Janka slaví 
150 let: 
Továrna, která 
se zapsala do 
historie nejen 
v Radotíně

Ročník 20 www.praha16.eu ZDARMA

str. 12

Číslo 10/2022

str. 2 str. 5

Občanská demokratická strana
Počet hlasů 27 200, Počet mandátů 10

Společně pro Radotín
Počet hlasů 12 615, Počet mandátů 4

Piráti a nezávislí kandidáti
Počet hlasů 4 726, Počet mandátů 1

61,07 %

28,32 %

10,61 %

Výsledky voleb do radotínského zastupitelstva

Složení nového 
zastupitelstva



|2|

Zastupitelé Městské části Praha 16 (Radotín) na období 2022–2026
Mezi 15 zastupiteli, kteří uspěli v zářijových komunálních volbách, se objevuje několik nováčků. Jsou jimi Sabina Krejčí 
(ODS), Lucie Malátová a Jan Šatra (oba za Společně pro Radotín). V zastupitelstvu naopak nepokračují Milan Bouzek, Kate-
řina Poludová a Vojtěch Harok (všichni ODS).

Volby 2022

Karel 
Hanzlík

56 let

1 999 hlasů

Miroslav 
Knotek

54 let

1 880 hlasů

Simona 
Baráková

52 let

1 934 hlasů

Viktor 
Krištof

43 let

1 812 hlasů

Petr 
Šiška

59 let

1 801 hlasů

Jan 
Fleischner

27 let

1 776 hlasů

Jakub 
Mareš

28 let

1 869 hlasů

Irena 
Farníková

70 let

1 788 hlasů

Jan 
Farník

70 let

1 776 hlasů

Sabina 
Krejčí

29 let

1 783 hlasů

Občanská demokratická strana

Jan Matěj
Rak

45 let

1 044 hlasů

Lucie 
Malátová

50 let

919 hlasů

Matěj 
Pomahač

38 let

889 hlasů

Jan 
Šatra

51 let

825 hlasů

Martin 
Zelený

33 let

441 hlasů

Piráti 
a nezávislí kandidáti

Společně pro Radotín

Jak se volilo v radotínských okrscích
Občanská demokratická strana získala největší počet hlasů ve všech částech Radotína. Volební účast se pohybovala 
od 36,31 procenta na Rymáni po téměř 61 procent na Viničkách.

Okrsek č. 16001 – Eden Volební účast 59,54 %

Občanská demokratická strana 3 158 hlasů
Společně pro Radotín 1 276 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 353 hlasů

65,97 %
26,66 %

7,37 %

Okrsek č. 16002 – Viničky Volební účast 60,83 %

Občanská demokratická strana 4 838 hlasů
Společně pro Radotín 1 985 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 952 hlasů

25,53 %

12,24 %

62,23 %

Okrsek č. 16003 – Staré sídliště Volební účast 49,20 %

Občanská demokratická strana 2 215 hlasů
Společně pro Radotín 1 435 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 305 hlasů

36,28 %

7,71 %

56,01 %

Okrsek č. 16004 – Rymáň Volební účast 36,31 %

Občanská demokratická strana 1 252 hlasů
Společně pro Radotín 1 051 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 344 hlasů

39,71 %

13,00 %

47,30 %

Okrsek č. 16005 – Benátky Volební účast 48,81 %

Občanská demokratická strana 4 710 hlasů
Společně pro Radotín 1 835 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 847 hlasů

24,82 %

11,46 %

63,72 %

Okrsek č. 16006 – Lahovská Volební účast 59,66 %

Občanská demokratická strana 4 153 hlasů
Společně pro Radotín 1 428 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 673 hlasů

22,83 %

10,76 %

66,41 %

Okrsek č. 16007 – Říhák Volební účast 57,42 %

Občanská demokratická strana 3 269 hlasů
Společně pro Radotín 1 950 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 596 hlasů

33,53 %

10,25 %

56,22 %

Okrsek č. 16008 – Nové sídliště Volební účast 49,11 %

Občanská demokratická strana 3 605 hlasů
Společně pro Radotín 1 655 hlasů
Piráti a nezávislí kandidáti 656 hlasů

27,97 %

11,09 %

60,94 %
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Jak volby dopadly na Zbraslavi, 
v Chuchli, Lipencích a Lochkově?

Volby 2022 / Z Radotína

Lávka přes 
Berounku je otevřená

Na začátku září došlo k posled-
ním úpravám lávky tak, 
aby mohla být uvedená do 

předčasného provozu. Přemostění 
Berounky zkontroloval mostní 
technik i  její hlavní projektant. 

Technik potvrdil způsobilost lávky 
k  předčasnému provozu. Kontro-
lou prošlo také zabezpečení lávky, 
provozní řád a pravidla pohybu po 
lávce. 

(red)

Spojení se Zbraslaví a Lipencemi je opět volné.

Lávku vyzkoušeli návštěvníci Burčákobraní.
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Na první prohlídku naučné 
stezky se vydalo 80 lidí

Zářijového slavnostního otevření 
první naučné stezky v Radotíně 
a  následného pochodu se 

zúčastnilo přes 80 lidí, včetně zástupců 
radnice a  úřadu. „Chci poděkovat 
všem, kteří se podíleli na jejím vzniku. 
Zásadní spolupráce probíhala se sprá-
vou CHKO Český kras, magistrátem 
hl. města Prahy a  Klubem českých 
turistů, kteří v  krátkém čase stezku 
vyznačili a nechali ji zanést i na por-

tál Mapy.cz. Na tvorbě informačních 
tabulí se ve velkém podíleli radotínští 
letopisci a  zastupitel Jakub Mareš,“ 
říká tajemník úřadu Pavel Jirásek.

Stezka nabízí celkem 18 zastavení 
a  dvě posezení – jedno z  nich stojí 
ve Slavičím údolí, druhé na Klapici. 
Trasu lemují zelené turistické značky 
používané pro naučné stezky. Celkem 
18 tabulí na jednotlivých zastávkách 
informuje o  Radotínu a  posledních 

více než 1000 letech jeho rozvoje, 
o  zajímavých přírodních lokalitách, 
ale také o současnosti a plánech měst-
ské části.

 „Může se zdát, že příprava a zajiš-
tění podobné stezky je jednoduchá 
záležitost. Opak je však pravdou. 
Absolvovali jsme mnoho složitých jed-
nání především s vlastníky pozemků, 
přes které trasa vede, získali jsme 
neskutečné množství souhlasných 
stanovisek od organizací, jako je Svaz 
ochránců přírody, CHKO, Český svaz 
turistů, po dotčené státní a  magist-
rátní orgány. No a pak, když souběžně 
máte obsahově připravené odborně 
naučné texty, se konečně můžete pus-
tit do vlastní fyzické přípravy trasy se 
všemi stanovišti s naučnými tabulemi, 
odpočívadly a  hlavně turistického 
značení. Chtěl bych jménem svým 
i radnice poděkovat všem, kteří se na 
této nádherné stezce, již jsme obča-
nům slíbili zhotovit, spolupodíleli,“ 
uvádí starosta Karel Hanzlík. „Za 
letopisce bych chtěla říct, že nás práce 
na tvorbě informačních tabulí velmi 
těšila a  jsme rádi, že jsme se mohli 
na vytváření stezky podílet,“ dodává 
Irena Farníková, radotínská zastupi-
telka a vedoucí Letopisecké komise. 

(red)

Slavnostní otevření naučné stezky Radotín
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Ve správním obvodě Praha 16 
přinesly volby často výsledky, 
které významně mění ve srov-

nání s  rokem 2018 složení zastupitel-
stev. Na Zbraslavi uspělo nové usku-
pení Nezávislá Zbraslav, které porazilo 
doposud vládnoucí 100pro Zbraslav. 

Vítězové mají osm ze 17 mandátů 
a většina jim utekla jen těsně. 

Na šest z jedenácti mandátů dosáhli 
ve Velké Chuchli zástupci nového 
uskupení Lepší Chuchle. Zastupitel-
stvo tak ovládnou nadpoloviční vět-
šinou. 

Praha-Zbraslav (17 zastupitelů)    Volební účast 52,75 %

Nezávislá Zbraslav (8 mandátů)    24 692 hlasů
100pro Zbraslav (7 mandátů)    23 848 hlasů
Společně pro Zbraslav (2 mandáty)    7 719 hlasů
Občané Zbraslavi s podporou KSČM a SPD (0 mandátů) 2 495 hlasů

13,14 %

4,25 %
42,03 %

40,59 %

Praha-Velká Chuchle (11 zastupitelů)   Volební účast 56,89 %

Lepší Chuchle (6 mandátů)    4 869 hlasů
ODS (2 mandáty)    2 157 hlasů
Chuchelští sousedé (2 mandáty)    1 686 hlasů
Nezávislí (1 mandát)    1 562 hlasů

16,41 %

15,20 %

47,39 %

20,99 %

Praha-Lipence (15 zastupitelů)    Volební účast 58,82 %

Sdružení pro Lipence (5 mandátů)    5 123 hlasů
HaFo Lipaňáků (4 mandáty)    4 669 hlasů
Spolu pro Lipence (3 mandáty)    2 895 hlasů
ZaLep – Za lepší Lipence (2 mandáty)   2 563 hlasů
Lipenečtí nezávislí patrioti (1 mandát)   1 899 hlasů

14,95 %

11,07 %

29,87 %

16,88 %

27,23 %

Praha-Lochkov (9 zastupitelů)    Volební účast 50,08 %

Sdružení Lochkov 2022 (9 mandátů)    1 965 hlasů
100 %

Koaličnímu vládnutí se nevyhnou 
v  Lipencích, kde připadnou mandáty 
pěti různým uskupením – nejvíc (pět) 
jich získalo Sdružení pro Lipence. 
V  Lochkově se i  letos přihlásila do 
voleb jediná skupina kandidátů a měst-
skou část tak povede samostatně. 

(red)

V zastupitelstvu 
hlavního města má 
nejvíce křesel SPOLU

Kromě radotínských zastupi-
telů vybírali voliči také nové 
členy zastupitelstva hlavního 

města. Nejvíce hlasů posbírala koalice 
SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), 
druhé skončilo ANO a třetí byli Piráti.

Pohled do statistik z  radotínských 
volebních okrsků ukazuje, že voliči 
v  naší městské části dávali koalici 

SPOLU na první místo ještě častěji, 
než kolik činí celopražský průměr. 
Největší podporu mělo SPOLU na 
Viničkách, kde ho v  celopražských 
volbách podpořilo necelých 45 pro-
cent voličů. Radotínský starosta Karel 
Hanzlík do zastupitelstva hlavního 
města neprošel. 

(red)

Hlasy Hlasy v % 65 mandátů

SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) 5 828 523 24,72 % 19

ANO 4 559 782 19,34 % 14

Piráti 4 180 324 17,73 % 13

Praha sobě 3 472 648 14,73 % 11

STAN 1 831 696   7,77 % 5

SPD, Trikolora, Hnutí PES a nezávislí 
společně pro Prahu

1 218 622   5,17 % 3

Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy      Volební účast 43,91 %
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Začíná stavba lávky ke školám 
a nové výpravní budovy
Stavby nové výpravní budovy na radotínském nádraží a lávky pro pěší 
a cyklisty lemující vlakový most u Horymírova náměstí startují.

Nádražní objekt s  odbavovací 
halou, pokladnami, toale-
tami, komerčními prostory 

a  provozním zázemím začal vzni-
kat betonáží kotvicích patek. Z  haly 
povede schodiště do podchodu, dále 
zde budou čtyři vstupy na ulici a dva 
na první nástupiště. Prosklená stavba 
naváže na stávající výpravní budovu, 
ve které zůstane zázemí pro před-
nostu a  obsluhu stanice i  technolo-
gické zařízení železnice.

Investorem stavby nového objektu 
je Správa železnic, zhotovitelem je 

společnost Strabag Rail, která pro-
jekt vysoutěžila s  nabídnutou cenou 
39,6  milionu korun bez DPH. Práce 
by měly trvat 14 měsíců, předpoklá-
daný termín dokončení připadá na 
prosinec 2023.

Bezbariérová lávka určená pro 
pěší a cyklisty bude na jedné straně 
začínat poblíž železničního přejezdu 
Na Betonce a povede podél železnič-
ního mostu až k podchodu za restau-
rací Rozmarýn. V  současné době 
u  ní dochází k  přípravě místa pro 
umístění staveniště, vlastní zahájení 

stavebních prací se očekává začát-
kem října.

„Lávku, která nebyla součástí 
celého původního projektu moder-
nizace trati, prosadila radotínská 
radnice kvůli zvýšení bezpečnosti 
chodců a  cyklistů. Především rodiče 
školáků potěší, že se jejich děti dosta-
nou bezpečně od nádraží a  nového 
sídliště až ke školám,“ uvádí Karel 
Hanzlík. Na sdružené investici se 
podílí Správa železnic a hlavní město 
Praha. 

(hej)

Od pondělí 10. října bude 
v  provozu sauna Kijukiju na 
biotopu. Rezervační systém je 

k  dispozici na internetových strán-
kách www.biotopradotin.cz. V  pon-

dělí bývá sauna vyhrazena ženám, 
v  ostatní dny funguje ve smíšeném 
provozu. Rodinné saunování je 
možné v sobotu a neděli odpoledne. 

(red)

Z úřaduVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

Lávka bude spojená s železničním mostem. Součástí bude i schodiště vedoucí k chodníku pod podjezdem, které na 
obrázku chybí.
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Den se železnicí 
navštívil ministr 
dopravy Martin 
Kupka

V sobotu 10. září se v Radotíně 
nekonalo jen tradiční Bur-
čákobraní, na zájemce 

o  novinky z  rekonstruované trati 
a  nádraží čekal také program Dne se 
železnicí. Tuto zábavně-vzdělávací 
akci připravila Správa železnic spo-
lečně s Městskou částí Praha 16.

Na pozvání starosty Karla Hanzlíka 
se navíc opět po třech měsících přijel 
podívat na postupující modernizaci 
trati ministr dopravy Martin Kupka. 
Společně s místostarostou Miroslavem 
Knotkem a zástupci Správy železnic si 
prohlídli vývoj probíhajících prací.

Na návštěvníky Dne se železnicí, 
kteří mohli využít i možnosti komen-
tované prohlídky, čekaly na trase 
otázky týkající se stavby. Po jejich 
správném zodpovězení a  vyplnění 
lístku obdrželi malý dárek. Děti se 
mohly vyfotit v  bagru či náklaďáku 
a dostaly balónek. 

(red)

Karel Hanzlík s ministrem dopravy Martinem Kupkou

Program Dne se železnicí 
nezapomínal ani na dětské 
návštěvníky.

Fo
to

: E
va

 J
av

or
sk

á

Fo
to

: E
va

 J
av

or
sk

á

Do školy nastoupila stovka prvňáčků

První zářijový den byl premiérou 
pro přibližně stovku malých 
prvňáčků radotínské základní 

školy. Do prvních školních krůčků je 
povzbudili starosta a  bývalý pedagog 
Karel Hanzlík se svým zástupcem 
Miroslavem Knotkem, který má škol-

První školní den pro prvňáky
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Školní autobus jezdí i z Viniček
Děti z  radotínských Viniček se 

mohou od října svézt až ke 
škole přímým ranním spojem. 

Nový školní autobus prodlouží linku 
248 a  funguje pod číslem 269. Zajiš-
ťuje přímé a  bezpečné spojení mezi 
Viničkami a  školou. Prodloužení 
trasy se radotínské radnici povedlo 

dojednat s  pražským dopravním 
podnikem na základě podnětu od 
občanů. 

Linka 248, která vyjíždí ze zastávky 
Viničky v 7:28, dojede až na Nádraží 
Radotín. U  nádraží změní číslo na 
školní linku 269. Děti budou moci 
zůstat v  autobuse a  bez přestupu 

pokračovat až ke škole v Loučanské 
ulici (zastávka Škola Radotín). 

Změna má vliv i na stávající školní 
linku z  Lahovské. Ta nově funguje 
podobně jako spoj z Viniček. Z Lahov-
ské pojede pod číslem 245 a  teprve 
u nádraží se změní na spoj 269. 

(red)

ství ve své gesci, a také ředitel školy Jiří 
Kovařík. 

Setkání všech čtyř prvních tříd se 
uskutečnilo na školním hřišti, kde si děti 
od rodičů převzaly jejich nové učitelky 
a  vychovatelky školní družiny. Starosta 
dětem popřál, aby cesta za vzděláním 

a novými poznatky byla co nejúspěšnější. 
„Je před vámi velmi důležitý životní krok. 
Přibydou povinnosti, budete překonávat 
různá úskalí. Úspěchy ale budou ve velké 
míře záviset především na vás,“ dodal. 
Ředitel Jiří Kovařík všem popřál, aby byl 
nový školní rok dobrý, klidný a úspěšný. 

(hej)

Sauna na biotopu 
otevře v půlce října
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Janka čistí vzduch už 150 let, vyráběla i pračky
Jankovka je v Radotíně pojem. V továrně na vzduchotechniku pracovaly 
často celé rodiny a generace místních obyvatel. Tradiční firma letos slaví 
150. výročí svého vzniku.

„V zdravém těle zdravý 
duch, v  provozovnách 
čerstvý vzduch! Proto 

všude velká sháňka po větrání firmy 
Janka,“ hlásala dobová reklama spo-
lečnosti, která dodnes sídlí mezi Výpa-
dovou a Vrážskou ulicí.

Její zakladatel Jan Alois Janka se 
narodil 31. května 1845 v  Žatci. Ve 
Vídni se vyučil strojním zámeční-
kem a  po příchodu do Prahy praco-
val v klempířské dílně, v roce 1872 se 
osamostatnil. V  Celetné ulici vyrá-
běl ventilátory, větráky pro kovářské 
výhně, sběrače prachu a průmyslových 
odpadů vlastní konstrukce. Výroba 
byla rukodělná pouze s jednoduchými 
klempířskými nástroji a nářadím.

Následovalo stěhování do Truhlářské 
a poté do Dlouhé ulice, ventilaci Janka 
už tehdy používalo i  Národní diva-
dlo. Jan Janka byl průkopníkem svého 
odvětví. Ve světě bývá jako zakladatel 
moderní vzduchotechniky zmiňován 
Američan Willis Carrier, ale jeho sys-
tém vznikl teprve v roce 1902, kdy měl 
Janka za sebou již třicet let výroby ven-
tilačních zařízení vlastní konstrukce.

Firma Janka a  spol. brzy přešla 
z výroby jednotlivých komponentů na 
celková řešení vzduchotechniky šitá na 
míru jednotlivým zákazníkům a jejich 
provozům. O  výrobky měly zájem 
firmy z  cukrovarnického, báňského, 
kovozpracovatelského nebo pivovar-
nického průmyslu, stranou nezůstával 
ani kožedělný, chemický, tabákový 
průmysl, zemědělství a mnoho dalších 
provozů, kde byl zapotřebí čerstvý 
vzduch a  odsávání nečistot a  prachu. 
Ventilátory nacházely uplatnění také 

v administrativních budovách a třeba 
i ve zmiňovaném Národním divadle.

STĚHOVÁNÍ VÝROBY DO 
RADOTÍNA
Prostory v centru Prahy však rostoucí 
firmě přestávaly vyhovovat a Jan Janka 
se roku 1907 přestěhoval nedaleko 
za její hranice – do Radotína. Koupil 
objekt někdejší prádelny písku naproti 
radotínskému nádraží a  již brzy zde 
postavil nové dílny a montovny s nej-
modernějšími stroji na parní a  elekt-
rický pohon. V  nové administrativní 
budově se usídlil i slavný hotel a hos-
tinec U  ventilátoru. V  místě vedle 
dnešního supermarketu Billa nastává 
období bouřlivého rozvoje.

Základ výroby tvořila nadále vzdu-
chotechnika a  všeobecné strojnictví, 
nově se však přidala elektrotechnika. 
K  původní produkci tak přibyl široký 
sortiment nových výrobků – pneuma-
tické transportéry, teplovzdušná topení 
(slavné Sahary), velkokapacitní sušárny, 
dmychadla, čerpadla, transformátory, 
vodárny, později i pračky prádla, ohří-
vače vody, vysavače, polní frézy a další.

Investice do tovární výroby si žádaly 
navýšení kapitálu společnosti, a tak se 
stal Jankovým společníkem Ing. Pod-
hajský, který přinesl zkušenosti ze 
svých pobytů v  zahraničí. Měnil se 
také počet zaměstnanců. Jestliže do 
Radotína přišel Janka se dvěma děl-
níky, v dalším roce už jich bylo dvacet, 
v  roce 1911 zaměstnávala Jankovka 
kolem sta pracovníků a za první svě-
tové války až 500. Po válce se počet 
snížil na 400 a v období hospodářské 
krize klesl na pouhých 180. Za druhé 

světové války se počet zaměstnanců 
zvýšil na 700.

Zakladatel úspěšné firmy Jan Janka 
zemřel ve své vilce na kraji Radotína 
30. září 1912. Dům nedávno prošel 
rekonstrukcí, stojí ve svahu nad právě 
budovaným podjezdem mezi Prvomá-
jovou a Vrážskou ulicí. Firmu pak vedl 
jeho syn Josef Janka se společníkem 
Podhajským, ten však o  rok později 
odešel.

Těsně před první světovou válkou 
se továrna dále rozšířila a  moderni-
zovala, vznikla nová montážní hala, 
kotelna se strojovnou a  elektrický 
generátor poháněný párou, čímž 
firma získala vlastní zdroj energie pro 
pohon strojů a  osvětlení. Válka však 
znamenala těžkou ránu. Odbyt vzdu-
chotechniky byl zastaven, udržela se 
hlavně výroba sušáren pro zeměděl-
ství a  nastoupil válečný program – 
výroba „pancéřů, spirálových pletiv, 
popruhů atp.“, jak stojí v  tehdejším 
výpisu z obchodního rejstříku.

Po velké válce se zdálo, že se pod-
niku bude dařit, výroba se opět rozjela, 
zakázky se hrnuly. Josef Janka, syn zakla-
datele, však 9. června 1919 umírá. O čtyři 
roky později se firma stala akciovou spo-
lečností s radou složenou z různých osob-
ností průmyslu a bankovnictví a rodina 
Jankova opustila její vedení. Josefův 
syn Jaromír se později stal významným 
geografem a  kartografem, jeho bratr 
Heřman býval dlouholetým náčelníkem 
Sokola v  nedalekých Dobřichovicích, 
nějaký čas dokonce pracoval v  radotín-

ské Technometře. Potomci obou bratrů 
žijí, ale již nenesou jméno Janka.

Ve třicátých letech vrcholila velká 
hospodářská krize a ani pro Janku to 
nebylo jednoduché období, přesto se 
dařilo jak v průmyslovém odvětví, tak 
i  s  výrobky pro domácnosti a  obce. 
První velká odprašovací zařízení byla 
v  Jance vyprojektována a  dodána do 
cementárny v Radotíně a do plynárny 
v Praze-Michli. Další odebral koncern 
Baťa a Zbrojovka Brno.

Janka stála také u  prvních klima-
tizačních zařízení ve střední Evropě. 
Instalovala je do Státního zdravotního 
ústavu v Praze, do studií Českosloven-
ského rozhlasu v  Praze na Vinohra-
dech, do Vladislavského sálu Pražského 
hradu, do budovy Elektrických pod-
niků v Praze-Holešovicích a do Penzij-
ního ústavu v Praze-Žižkově.

Během budování obrany státu 
v  podobě sítě pevností a  bunkrů se 
podílela na jejich vybavení ventilač-
ními zařízeními. Ve třicátých letech 
se také rozšířily provozní prostory 
o  objekty bývalé továrny Vindyš 
v Radotíně (dnes Ski a Bike Centrum).

S  příchodem Protektorátu Čechy 
a  Morava nastalo silné omezení trhu. 
Během druhé světové války Janka 
dodávala především zařízení k  větrání 
protileteckých krytů a  teplovzdušná 
vytápění pro nové provozy válečné 
výroby. Docházelo také k přechodu na 
náhradní válečnou výrobu, v  Jance to 
byly polní frézy, generátory dřevoplynu, 
ale i nábojnice pro německou armádu.

ZNÁRODNĚNÍ A NÁVRAT 
K SOUKROMÉMU VLASTNICTVÍ
Okamžitě po skončení války byla 
v Jance zavedena národní správa, v roce 
1946 byl na základě Dekretu o znárod-
nění z Janky vytvořen národní podnik, 
ke kterému byly v roce 1948 přičleněny 
další znárodněné podniky s  podob-
ným tovarem z různých částí republiky. 
Tímto rokem se na dlouhou dobu uza-
vírá privátní období společnosti Janka.

V  období Československé socia-
listické republiky došlo z  velké části 

k odtržení od západního trhu a orientaci 
především na země východního bloku, 
což s sebou neslo zastarávání výrobků 
a za ostávání za světovými trendy.

Výroba však narůstala, provozy se 
nadále rozšiřovaly, nejprve o  bývalou 
továrnu Ferrovia – Stavoloko, kde spoje-
ním s bývalou Vindyšovkou vzniká pro-
voz Janka II. Nakonec došlo k výstavbě 
velkolepého objektu továrních hal 
a administrační budovy ve Vrážské ulici 
pod nádražím naproti tunýlku z  ulice 
Prvomájová – provoz Janka III. V té době 
dělalo v Jance (i s připojenými provozy 
v Milevsku) až 2000 lidí. Zaměstnanci se 
do Radotína často sváželi i autobusy ze 
širokého okolí.

Velkým přelomem byl rok 1989, kdy 
se Janka změnila z národního podniku 
na akciovou společnost. S novou dobou 
však továrna ztratila jistotu výroby 
orientované na země RVHP. Hledání 
nového výrobního programu pro pod-
nik s  dvěma tisíci zaměstnanci před-
stavovalo složitý úkol. Ve stejné době 
začalo vznikat mnoho firem nabízejí-
cích vzduchotechnické produkty, které 
zakládali bývalí zaměstnanci Janky. Tyto 
společnosti dokázaly daleko rychleji 
reagovat na rozvíjející se trh než kolos se 
2000 pracovníky. V roce 1994 předsta-
venstvo schválilo restrukturalizaci firmy. 
Janka se zbavila majetku v podobě pro-
vozu I a II, rekreačních zařízení a zůstala 
pouze v provozu číslo III. Zároveň radi-
kálně snížila počet zaměstnanců.

V průběhu dalších let došlo k něko-
lika vstupům zahraničního kapitálu do 
firmy, ať už to byl americký Lennox, 
nebo indický Lloyd. Od roku 2018 má 
však Janka Radotín, a.s., opět české 
majitele a prosperující výrobu.

Zabývá se produkcí klimatizačních 
jednotek, ventilátorů, průmyslových 
výměníků a  chladicích zařízení pro 
široké spektrum zákazníků, ať už jsou 
to průmyslové provozy, administrativní 
budovy, objekty v energetice, letiště, kul-
turní centra, sportoviště a obchodní cen-
tra. Zaměstnává mnoho místních i pře-
spolních lidí, jak už je dobrým zvykem. 

Jiří Bárta
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Vila továrníka Janky stávala ve stráni nad tratí zcela osamoceně.

Vlak odváží z Radotína mohutné ventilátory Janka.

Snímky Jana Aloise Janky se 
nedochovaly. Tato fotografie 
Josefa Janky a jeho manželky 
Marie patrně pochází z plesu, na 
který se účastníci převlékli do 
historických kostýmů. 

Starý erb Janky z doby, kdy sídlil v centru Prahy. 

Firma vyráběla také domácí pračky prádla.
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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

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU, 
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNÝŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

tel.: 737 473 278
raskova@muller-skalicky.cz

muller-skalicky.cz

Výherci z minulého čísla:

Kristýna Fialová, Radotín
Jaroslav Bláha, Radotín
Jiří Kotouč, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 17. 10. 2022 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

F.L.Y. 24“ 9,5 kg 
do 10 990 Kč 
Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 8,1 kg 
do 8 990 Kč 
27,5“ 13,5“ rám
váha 12 kg
1x10
cena 18 990 Kč

GARBINE s.r.o. 
Na Pískách 225, Kosoř 

 
 nabízíme 

 

ZEMNÍ PRÁCE 
bagrem       

AUTODOPRAVU 
_______________________ 

www.garbine.cz 
e-mail: garbine@seznam.cz 

Tel.:  736 688 955 
         736 218 318 

Firma STROJRENT, s.r.o.
HLEDÁ STROJNÍKY

739 642 767
kariera@strojrent.cz

www.strojrent.cz

Gregg Olsen: 
Jestli to řekneš

Silný příběh podle skutečné udá-
losti. Kniha rozhodně není 
vhodná pro citlivé povahy. Za 

zavřenými dveřmi venkovského domu 
v  Raymondu ve státě Washington byly 
tři sestry po celá léta vystaveny nepřed-
stavitelně hrubému zacházení, poni-
žování, týrání a psychickému teroru ze 
strany jejich matky Shelly. Sestry Nikki, 
Sami a  Tori pojí pevné pouto, díky 
němuž byly zranitelné daleko méně, než 
se Shelly domnívala. Dcery však v sobě 
našly odvahu uniknout stupňujícímu se 
teroru, jenž vyvrcholil sérií vražd.

Pavla Smetanová: 
Celej svět je rodná hrouda – Češky 
a Češi v cizině
Přináší vztah s  cizincem z  úplně odliš-
ného prostředí hodně úskalí, nebo 
je spíše obohacením? Jakou řečí se 
spolu baví děti Čecha a  Maďarky žijící 
v Kataru? Jaké to je hospodařit v domác-

nosti bez lednice a  bez pračky? Dá se 
přežít v zemi, kde je již od dubna čtyřicet 
stupňů? Tyto a  mnoho dalších zajíma-
vých otázek vám zodpoví nová kniha 
Pavly Smetanové, novinářky žijící s řec-
kým manželem a dětmi dlouhodobě na 
Korfu, v  níž zpovídala Češky a  Čechy, 
kteří odešli za láskou do rozličných 
koutů světa. Jejich důvody pro odchod 
z vlasti byly různé, v jednom se však sho-
dují: aby člověk v novém domově uspěl, 
nesmí odcházet pouze kvůli partnerovi. 
Musí především milovat danou zemi.

Marie Laval: 
Tajemství sídla Bellefontaine: 
Nový začátek s  vůní levandule 
a špetkou prokletí
Originální příběh s trochou romantiky 
a prvky thrilleru, který vás zavede do 
francouzské Provence. Pokud hledáte 
odpočinkovou knihu, Tajemství sídla 
Bellefontaine je právě pro vás. Amy 
si z  touhy po novém životě koupí na 
francouzském venkově malý penzion 

opředený nepěknou pověstí. Po čase se 
začnou dít podivné věci. Co nebo kdo 
stojí za všemi podivnostmi?

Ivana Peroutková: 
Valentýnka a detektivní kancelář
Pátý díl oblíbené série o  Valentýnce. 
Valentýnka a  její parta kamarádů se 
v tomto díle vydají po stopách zloděje. 
Valentýnčin tatínek se v novinách dočte, 
že z kostela v nedaleké vesnici se ztratily 
sochy andělů. Právě tato krádež dívence 
vnukne nápad na novou hru – spolu 
s kamarády si založí detektivní kancelář 
a rozhodnou se zloděje vypátrat. Pokud 
jste zatím o Valentýnce nečetli, můžete 
začít prvním dílem s  názvem Valen-
týnka a narozeniny, kde se s ní a jejími 
kamarády lépe seznámíte.

Lucie Hlavinková: 
Sesterstvo a  kouzelná kočka 
Fabiola (a další díly)
Kniha je vhodná pro čtenáře od 8  let. 
Příběh tří kamarádek, Ely, Báry a Míši, 

kterým se společně s kouzelnou kočkou 
Fabiolou podaří vyřešit dávnou záhadu 
z  minulosti. Fabiolina majitelka, osa-
mělá stará paní Ládvíková, se s děvčaty 
sblíží a  vypráví jim svůj příběh. Po 
nálezu starých dopisů, jež psal před 

mnoha lety ctitel paní Ládvíkové, se 
dozvídají o  podivném zmizení dávné 
lásky ještě více. Série Sesterstvo obsa-
huje 5  dílů a  všechny vás provedou 
zábavným a napínavým příběhem. 
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Tři vylosovaní správní 
luštitelé ze říjnového 
vydání získají volnou 
vstupenku do radotínského 
krytého bazénu.
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz
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Náklad 5 705 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, v ostat-

ních částech správního obvodu Praha 16 
jsou k dispozici na vybraných odběrných 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 1. listopadu 2022.
Uzávěrka pro inzerci: do 18. října.

Za obsahovou a věcnou správnost odpoví-
dají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotogra-

fie se nevracejí.

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

- plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

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

PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
– zkrácený úvazek

– vhodné i pro důchodce

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

– všechny pozice mají 1x za 3 týdny sobotní směnu 6:30–13:00

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

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

Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 

část Praha 16 v nákladu  6 280 výtisků. 
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší �rmě budou po dobu 
12 měsíců od zveřejnění posledního 

inzerátu dostupné na webových 
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál 
inzerentů, který naleznete přímo na 
úvodní straně pod odkazem Firmy 

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace pro inzerenty
Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence 
a Lochkov) vydává Městská část Praha 16 

v nákladu 5 705 výtisků.

V případě zájmu inzerovat v našem 
periodiku získáváte výhody.

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU  

1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po dobu  
12 měsíců od zveřejnění posledního 

inzerátu dostupné na webových stránkách 
MČ Praha 16 v sekci portál inzerentů, který 

naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

Ceny inzerátu zahrnují 21% sazbu DPH.

Podklady pro inzerci můžete zasílat 

v těchto formátech: DOC (text), PDF, PSD, 

JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  

153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16
V  realitách již pracuji řadu let a  velmi mě těší pomáhat, poradit 
a vyřešit i složitější obchodní případy, které souvisí s bydlením. 
Zkušenosti jsem získala v  Realitní společnosti České spořitelny. 
Mám za sebou řadu úspěšných obchodů a spokojených klientů.

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441

www.csrealitni.cz/makler/pavlina-cerna pcerna@csrealitni.cz
Prodej a Správa nemovitostí s.r.o.

CO MOHU PRO VÁS UDĚLAT?
prodej jakékoliv nemovitosti
pronájem nemovitosti
řešení exekucí
aukce nemovitostí
výkup nemovitostí 
tržní odhad nemovitostí
odhad pro dědická řízení
vyhledávání nemovitostí INZERUJTE U NÁS
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KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

Kulturní program na říjen
5. st

  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro-
družství s knížkou 

aneb Narodil se čtenář
Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

KKCK – Sál
19:00, DS Gaudium: Sonáta pro lžíci
Komorní divadelní představení austral-
ského autora Johna Mista. Pojednává 
o setkání dvou žen a jejich svárlivé 
i humorné konfrontaci s minulostí. Fik-
tivní příběh je inspirován skutečnými 
válečnými osudy a nabízí zajímavé dia-
logy s decentním humorem. Vstupné 
v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, Good Old Czechs, ČR
Příběh českých letců RAF a jejich cesta 
z okupovaného Československa přes 
Francii, bitvu o Británii a východní fron-
tu zpět do osvobozené Prahy. Příběh 
jedinečným způsobem vystavěný pou-
ze na dobových archivních záběrech 
skrze osobní zkušenost a vyprávění 
obou letců umožňuje divákům prožít 
dějinné události i chvíle válečného ži-
vota a vidět je očima obou hrdinů, jako 
by se odehrávaly tady a teď.

20:00, Kde zpívají raci, USA
Americký mysteriózní thriller z roku 
2022 založený na stejnojmenném ro-
mánu Delie Owensové z roku 2018.

20:00, V prach se nevrátíš, Čína
Pokorný, nenáročný Ma a plachá 
Kuej-jing byli svými rodinami zavrženi 
a donuceni k dohodnutému sňatku. Aby 
přežili, musí se spojit a vytvořit domov.

19. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Exhibition on 
Screen: Slunečnice, 
USA

Slunečnice Vincenta van Gogha patří 
mezi nejikoničtější obrazy v dějinách 
umění. Van Goghovo muzeum v Am-
sterdamu se na tato slavná díla nyní 
zaměřilo v rámci samostatné výstavy, 
na kterou získal tým Exhibition on 
Screen exkluzivní přístup.

20:00, Halloween končí, USA
Michael Myers, pracovitý zabiják s bí-
lou maskou, mnohokrát přežil vlastní 
smrt. Teď však dojde i na něj. Aspoň 
to slibují tvůrci posledního dílu slavné 
hororové ságy.

20. čt
  KKCK – Sál Ateliér
  15:30, Seniorská 
akademie: Trénink 
paměti II

Vede certifikovaná lektorka paměti 
Hana Navrátilová. Vstup zdarma

KINO RADOTÍN
 17:00, Il Boemo, ČR
Historický velkofilm je inspirovaný sku-
tečným příběhem jednoho z nejvyhledá-
vanějších hudebních skladatelů druhé 
poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. 
Zavede diváka do slunné Itálie, kde My-
sliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale 
také zemřel v zapomnění.

20:00, Black Adam, USA
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen 
všemocnou mocí egyptských bohů –  
a stejně rychle uvězněn – je Black 
Adam (Dwayne Johnson) vysvobozen 
ze svého pozemského hrobu a připra-
ven rozpoutat v moderním světě svou 
jedinečnou formu spravedlnosti.

21. pá
  KKCK - Fajnová 

kavárna
  19:00, Vystoupení 
skupiny Rendavend 

Trampská osadní hudební klasika i 
písničky Jaroslava Ježka. Vstupné dob-
rovolné

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Websterovi ve filmu, 
USA
Nová filmová dobrodružství veselé 
pavoučí rodinky. Animovaný 
film pro diváky všech generací.

20:00, Za vším hledej ženu, ČR
Třicetiletá Alex neprožívá zrovna 
šťastné období s přítelem. A když po-
tká staršího charizmatického Alberta, 
podlehne jeho šarmu. Okamžitě se 
zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho 
tvrdou slupku. A v tu chvíli přicházejí 
na pomoc kamarádky a vymyslí na 
Alberta past, do které se postupně 
chytá… 

22. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, Avatar, USA 
Avatar je americký

sci-fi film Jamese Camerona z roku 
2009. Je natočen kombinací živých 
herců a počítačových animací. Pojed-
nává o střetu pozemšťanů a domorod-
ců na měsíci Pandora. Jedná se o ko-
merčně nejúspěšnější film všech dob.

20:00, Za vším hledej ženu, ČR 

23. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Princezna zakletá 
v čase 1, ČR

Mladá a rozmazlená princezna Ellena 
musí v jednom opakujícím se dni za-
bránit zakletí celého království a na-
lézt své čisté srdce, aby tak přemohla 
černou bouři seslanou zlou sudičkou.

20:00, Leonora addio, Itálie
Tři surrealistické pohřby se prolínají 
s vraždou sicilského přistěhovaleckého 
chlapce v Brooklynu.

26. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Kafe a cigá-
ra, USA

Kafe a cigára je několik krátkých filmů, 
tvářících se dohromady jako hraný film 
(nebo obráceně). V každé části vystupuje 
několik postav, které posedávají, popí-
její kafe, kouří cigarety a debatují o tak 
různých tématech, jako jsou například 
nanuky s kofeinem, Abbott & Costello, 
záhady kolem Elvise, správná příprava 
čaje, vynálezy Nikoly Tesly, fiktivní roc-
ková kapela SQÜRL, Paříž 20. let a pou-
žití nikotinu jako insekticidu.

20:00, Jan Žižka, ČR

27. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Adam Ondra: 

Posunout hranice, ČR
Celovečerní dokument o lezecké ikoně 
dneška. Adam Ondra začal s lezením 
ve stejném věku, ve kterém se naučil 
chodit, a od té doby již nepřestal. Sbírá 
medaile, rekordy a posouvá hranice 
toho, co je v lezení ještě možné.

20:00, Ďáblova kořist, USA
V reakci na celosvětový nárůst posed-
losti démony katolická církev znovu 
otevírá školy exorcismu, kde se kněží 
učí obřadu vymítání. Na tomto duchov-
ním bojišti se objeví nepravděpodobná 
bojovnice: mladá jeptiška, sestra Ann 
(Jacqueline Byersová). 

28. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Šoumen krokodýl, 
USA

Když se rodina Primmů přestěhuje do 
New Yorku, jejich syn Josh se snaží 
zvyknout si na novou školu i přátele. Vše 
se změní od okamžiku, kdy Josh objeví 
Lylea – zpívajícího krokodýla, který 
miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – 
v podkroví jejich nového domova.

20:00, Vražda v Londýně, USA
Když se zoufalý hollywoodský produ-
cent rozhodne zadaptovat populární 
divadelní hru, je připravený na všechny 
ty klasické problémy. Jen ne na to, že 
mu někdo bude vraždit herce a štáb. 

29. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Princ Mamánek, ČR

Pohádka Jana Budaře o princi, který 
musel dospět v krále. Tak dlouho si 
rozmazlený princ žil jako mamánek 
na zámku, až ho jeho otec moudrý král 
vyslal do světa na zkušenou. Velkou 
pozornost vzbudilo obsazení přespří-
liš pečující maminky prince Ludvíka. 
Po téměř třiceti letech se v roli krá-
lovny vrátí na plátna představitelka 
legendární Arabely Jana Nagyová.

20:00, Za vším hledej ženu, ČR

30. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Princ Mamánek, ČR

20:00, Utama, Francie
Stárnoucí indiánský pár z kmene Que-
chua žije na bolivijských pláních roky 
a roky tu samou rutinu oklopen stádem 
lam a majestátními horami. Nezvyk-
le dlouhé sucho ale postaví Virginia 
a Sisu před obtížně řešitelné dilema. 

31. po
  KKCK – Fajnový dvůr
  15:00, Halloween 
ve Dvoře

Dýňové tvoření nejen pro děti. Vstup 
zdarma

8. so
  NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA
  XXV. Havelské posví-
cení

Kapely, divadla, program pro malé i do-
spělé návštěvníky – Havelské posvícení 
nabídne jako každý rok velmi pestrý 
víkendový program (více na str. 9).

KINO RADOTÍN
 17:00, 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, jejíž zpěvák Bono Vox namluvil 
v originální verzi ikonu Claye Callo-
waye. 

20:00, Tři tisíce let touhy, USA
Akademicky vzdělaná doktorka Alithea 
Binnie s tváří Tildy Swinton vede svůj 
život osaměle se striktně racionálním 
přístupem. Na svých cestách se ale 
v Istanbulu střetne s kouzelným dži-
nem z lahve, kterého hraje Idris Elba. 
Výměnou za svou svobodu jí džin na-
bídne splnit tři přání. 

9. ne
  NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA
  XXV. Havelské posví-
cení

Kapely, divadla, program pro malé 
i dospělé návštěvníky – Havelské po-
svícení nabídne jako každý rok velmi 
pestrý víkendový program (více na 
str. 9). 

20:00, Světlonoc, ČR
Třicátnice Šarlota se vrací do rod-
né vesnice hluboko ve slovenských 
horách. Před mnoha lety odsud za 
nejasných okolností utekla. Její návrat 
v místních vzbuzuje podezření, po 
celou dobu ji považovali za mrtvou. 
Bojí se, že svým příchodem probudí 
čarodějnici, která podle legend straší 
v okolních lesích.

13. čt
  KKCK – Fajnová 

kavárna 
  19:00, Ochutnávka

biovín v podání vinotéky Fajnšmekr 
(více na str. 9)
Vstupenky je možné zakoupit v Centru 
Koruna každý všední den od 14.00 do 
18.00 hodin nejpozději 3 dny před akcí. 
Počet míst je omezený. Cena degusta-
ce 490 Kč

17:00, Buko, ČR
Režisérka Alice Nellis film přibližuje 
slovy: „Buko je o tom, že život je krás-
ný. Byť třeba ne na první pohled. O to 
víc je potřeba si to čas od času vzájem-
ně připomenout.“

20:00, Úsměv, USA
Když se někdo směje od ucha k uchu, 
nenapadne vás, že by se už za pár 
vteřin mohl přímo před vašima očima 
zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna 
z nejkrásnějších lidských emocí může 
někdy být děsivě znepokojivá.

14. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, 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 ha-
fan. A když říkáme obrovský, myslíme 
tím, že na výšku měří skoro tři metry. 
V malém městském bytě je takový pes 
hodně nepraktický. 

20:00, Běžná selhání, ČR
Čerstvě ovdovělá Hana dostane bez 
varování výpověď ze zaměstnání. Silva 
prožívá krizi mateřství a Tereza utekla 
z domova. Osud tří žen různých gene-
rací nečekaně propojí záhadný, katas-
troficky působící jev – nevysvětlitelné 
výbuchy, které pohlcují město.

15. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Websterovi ve fil-
mu, USA

Nová filmová dobrodružství veselé 
pavoučí rodinky. Animovaný film pro 
diváky všech generací.

20:00, Válečnice, USA
Akční drama Válečnice je pozoruhodný 
příběh ryze ženské válečné jednotky, 
která v roce 1800 chránila africké Da-
homejské království neslýchanou zuři-
vou nemilosrdností. Snímek Válečnice, 
jenž je inspirován skutečnými událost-
mi, přináší emocionálně impozantní 
příběh generálky Naniscy (držitelka 
ceny Oscar Viola Davis).

16. ne
  VINDYŠOVA TOVÁRNA
  16:00, Uzlování 
s Kouzelnými tka-
ničkami (více na 
str. 9)

 KINO RADOTÍN
17:00, Civilizace – Dobrá zpráva 
o konci světa, ČR
Vypráví o proměnách velkých civi-
lizací a jejich podobností s tou naší 
současnou. Přináší výpravnou reality 
show našeho vlastního kolapsu. Zatím 
všechny předešlé společnosti zanikly. 
Ale proč bychom my nemohli být první, 
kdo chod dějin změní?

6. čt
  KKCK – Sál Ateliér
  17:00, Fuchsie – krás-
né a oblíbené. Před-
náška s diskusí

Vede Ing. Jaroslava Dvo-
řáková, CSc. Vstup zdarma

KKCK – Fajnová kavárna 
18:00, Rockování s Tonym – Osobnos-
ti světového rocku
3. díl poslechového seriálu veterána 
české rockové scény Tonyho Smrčky, 
baskytaristy a zakladatele skupin 
Abraxas, Žlutý pes, Pumpa, Tonny 
blues band. Vstupné v předprodeji 
70 Kč, na místě 100 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00 Vstupenka do ráje, USA
Když vám dcera, která tráví prázdniny 
na Bali, oznámí, že se tam zamilovala 
a bude se vdávat, pravděpodobně skočíte 
na první letadlo a poletíte jí to rozmluvit. 

20:00, Paní Harrisová jede do Paříže, 
USA
Je to příběh vdovy, která své srdce 
uložila k ledu, a šaty jsou jedinou věcí, 
kterou může milovat, aniž by zrazovala 
manžela. Jenže právě ty šaty jí nako-
nec pomůžou srdce rozmrazit a ona 
může znovu začít milovat – sebe samu 
i lidi kolem sebe.

7. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Tajem-

ství staré bambitky 2,  
ČR

Příběh napraveného loupežníka Kara-
by, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy kaž-
dá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, 
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky 
a Jakuba. A po letech… 

20:00, Jan Žižka, ČR
Film inspirovaný skutečným příbě-
hem jednoho z největších vojevůdců 
své doby, nikdy neporaženým Janem 
Žižkou z Trocnova, který se stal díky 
svým činům legendou. Evropa na konci 
14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., 
císař římský a zároveň český král, se 
rozpadá. Staleté pořádky se otřásají 
v základech. 

KINO RADOTÍN
 17:00, 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 Bě-
lobřichovi.

20:00, Zvoník u Matky Boží, Francie
Krásná cikánka a nešťastný Quasimodo –  
nesmrtelný příběh Victora Huga... Stře-
dověká Paříž. Krásná cikánka Esmeralda, 
svobodná, volnomyšlenkářská dívka, je 
jako čarodějnice pronásledována rozváš-
něným davem. Útočiště nalezne v pev-
ných zdech chrámu Notre-Dame.

12. st
  KKCK – Klub Milana 

Peroutky
  18:00, Přednáška 

o radotínských legionářích
Přednášku povedou Andrea Gruberová 
a Jan Lukavský. Vstup zdarma

 KINO RADOTÍN
17:00, Spolu, ČR
Spolu je filmová adaptace psycholo-
gického dramatu o životě s autismem; 
vznikla dle divadelní předlohy fran-
couzského herce a dramatika Fabia 
Marry. Rukou nedílnou ji napsali i reží-
rovali David Laňka a Martin Müller.

Film o statečných československých letcích druhé světové války: Good Old 
Czechs

Mezi říjnové premiéry patří český snímek Za vším hledej ženu.

V září měl v radotínském kině premiéru film Jan Žižka. Besedy se zúčastnil 
tým tvůrců snímku v čele se dvěma herci – Davidem Bowlesem (vpravo) 
a Guyem Robertsem. Filmaři pochválili radotínské kino. Podle jejich slov moc 
takových zařízení provozovaných místní radnicí už není jinde k vidění, navíc 
s kvalitním programem.
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Vydejte se po stopách princezny do Slavičího údolí

8. a9. říjA0 – rDoín

LaRaAEjí tGři• cRcSRoLe • m. lCo• bAsEr
CrZyDoS• vJtěc dAhKoPi • třeUs

Ol fShOnTrO• pTrVoDráče & lKoOtVa

2. hVeSké pSvícNí

tAdčně vUlCíc vácAv bLéh aLočaSká 
aPře rDoínKo rDnCí n náměsí s. pTr aPaLa

HaElKé pSvícNí bDeZaájNoV.0HoInStánOvým pOdJe výrBků tAdčníc řeEsL očeStEní
ZačátKUlUríh pOgAm j p oANyOd1.3HoIn• běhMíkNdVéh pOgAm vStUpí:

MěsSká čás pAh  sDečně zEšeHn rDoínKé očaY, aE přízIvE oOlí n

Dál vStUpí – sUpNaHiToIcéh šeMuAlTrUm• mŠ rDoín
MŠ pTrLíč • dVaLoTo mChNe • DsGaDiM • DiAdOŽuPaAAlší…

Sočásí pOgAm bDeIEnOtVřeýc dEří vMísNí kIhVně
o .0Do1.0HoIn

LaRaAEjí tGři

Ol fShOnTrO

MŠ pTrLíč

 bAsEr

MŠ pTrLíč
 mŠ rDoín

DiAdOŽuPaAAlší…
Sočásí pOgAm bDeIEnOtVřeýc dEří vMísNí kIhVně

V radotínském kině bude mít 
v  listopadu premiéru nová 
česká pohádka Princezna 

zakletá v čase 2. Už nyní se je však možné 
vydat po stopách hlavních hrdinů pohád-
kového příběhu. Cesty vedou i do Slavi-
čího údolí, kde se pohádka také natáčela. 

S princeznou Ellenou a jejími přáteli 
je možné vyrazit na výpravu po krásách 
České republiky a  vyhrát přitom zají-
mavé ceny. Soutěž vede po místech, kde 
se film natáčel. Akce Po stopách prin-
cezny Elleny probíhá do 11. listopadu.

Na středočeském hradě Točník 
navštívíte sídlo zlé čarodějnice Murien. 
V Lipnici nad Sázavou můžete kamen-
nému Uchu tajemství odhalit pravdu. 
V Třeboni zase objevíte Schwarzenber-
skou hrobku, prastarou svatyni alchy-
mistů ukrývající mocnou prvorunu ele-
mentů. Mezi soutěžními místy nechybí 
ani Radotín a jeho Slavičí údolí. „Chtěli 
jsme filmovým fanouškům co nejvíce 
přiblížit svět Princezny zakleté v  čase. 
Dali jsme proto dohromady seznam 
tipů na výlety po natáčecích místech, 

při jejichž návštěvě se alespoň na chvíli 
mohou ze všedního dne přesunout do 
pohádky,“ vysvětluje režisér Petr Kubík, 
který svět Princezny zakleté v  čase 
vytvořil spolu se scenáristou a  hudeb-
ním skladatelem Lukášem Danielem 
Paříkem a producentem a radotínským 
zastupitelem Viktorem Krištofem.

Na všech filmových místech vás 
čeká informační cedulka s QR kódem. 
Po jeho naskenování mobilním tele-
fonem se dozvíte, jakou má místo 
symboliku pro svět Princezny zakleté 
v čase a jak to vypadalo, když si ho „do 
parády“ vzali herci a filmaři. Zároveň 
z  kódu získáte do své sbírky i  jedno 
z  písmen runové abecedy, které vám 
pomůže vykouzlit magické ceny.

Už za návštěvu jediného místa můžete 
vyhrát vstupenky na slavnostní premiéru 
pokračování pohádky Princezna zakletá 
v čase, knihu nebo podepsaný plakát. Pro 
největší dobrodruhy, kterým se podaří 
navštívit tři místa, jsou připravené luxusní 
premiérové pohádkové pobyty v Resortu 
Sobotín a Hotelu Marriott. „Jsme rádi, že 
můžeme divákům, bez kterých by Prin-
cezna nebyla tam, kde je dnes, umožnit 
hrát i  o  takové ceny, jako jsou lístky na 
slavnostní premiéru, kde budou moci 
hrdiny z  pohádky potkat naživo,“ říká 
producent filmu Viktor Krištof. 

Přesná pravidla najdete na webové 
stránce www.oberon-studios.cz/soutez. 

(red)

Některé scény se natáčely v populárním „Slavičáku“.
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Jaroslav Březina zpíval na 
Salcburském festivalu

Radotínský operní zpěvák Jaro-
slav Březina se letos představil 
na letním Salcburském hudeb-

ním festivalu, který patří mezi nejlepší 
akce svého druhu na světě. Ujal se role 
Tichona Ivanyče Kabanova v  Janáč-
kově opeře Káťa Kabanová. Obsazení 
opery bylo mezinárodní a na festivalu 
se hrála celkem šestkrát. 

„Roli Tichona jsem nejprve studo-
val pro turné s  Českou filharmonií, 
které zrušil covid. Poté jsme měli pre-
miéru v  pražském Národním diva-
dle a  hned nato navázala nabídka ze 
Salcburku, kam jsem se na dva a  půl 
měsíce přestěhoval,“ líčí Jaroslav Bře-
zina. Jeho herečtí kolegové pocházeli 
z různých zemí – z Británie, Austrálie, 

Německa, Spojených států a ze Sloven-
ska. „Všichni prvotřídní pěvci, navíc 
velmi srdeční a  společenští,“ pochva-
luje si zpěvák letní angažmá na světo-
vém festivalu. 

Jaroslav Březina je sólistou praž-
ského Národního divadla, vystupuje 
však také na dalších českých scénách, 
věnuje se baroknímu a  klasickému 
repertoáru. V současné době se chystá 
na premiéru Švandy dudáka, kterou 
Národní divadlo uvede 6. října. Poté 
jej mimo jiné čeká ve Státní opeře 
role ve Straussově Růžovém kavalí-
rovi a v brněnské Janáčkově opeře role 
Heroda v  opeře Salome od stejného 
autora. 

(red)

Jaroslav Březina v opeře Káťa Kabanová
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Uzlování s Kouzelnými tkaničkami ve Vindyšově továrně

Příběh Kouzelné tkaničky, který 
na jaře vydalo brněnské nakla-
datelství Host a  jako audiok-

nihu vydavatelství Tympanum, před-
staví v  neděli 16. října od 16 hodin 
v  prostorách Vindyšovy továrny jeho 
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Ochutnávka biovín v Koruně

Čtvrtek 13. října bude v  Koruně 
ve znamení naturálních vín. 
Představí se vína z plodů vypěs-

tovaných bez použití umělých hno-
jiv, pesticidů a  dalších chemických 
látek. Degustace produktů celkem 
sedmi vinařství z  Moravy, ale také 
z Rakouska či Německa se ujme Kris-

tina z  vinotéky Fajnšmekr, která se 
přírodními víny „propíjí“ úspěšně už 
11 let. Na těchto vínech ji nejvíc baví 
pestrost chutí a  vůní, které se vymy-
kají zajetým someliérským škatulkám. 
Cena za ochutnávku činí 490 korun, 
předprodej běží v Centru Koruna. 

(red)

autorka Eva Vychodilová. Součástí 
čtení bude také uzlovací workshop. 
„Naučíme se vázat třeba liščí smyčku, 
rybářskou spojku, ambulanční uzel 
nebo zkracovačku a také si vysvětlíme, 
k  čemu všemu se rozličné uzly pou-
žívají,“ říká černošická spisovatelka 
a  novinářka a  dodává: „V  Radotíně 
jsem osm let žila, mám tedy k  němu 
blízký vztah, a o to více se na odpole-
dne s malými čtenáři těším.“

Akce je vhodná pro děti od pěti 
let, kapacita je 20 dětí. Vstupné činí 
150 Kč pro děti a 100 Kč pro rodičov-
ský doprovod. Uzlovačky budou na 
místě k dispozici. 

(red)
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Ondra Novotný už je juniorem a hned získal titul mistra republiky

Radotínský cyklista Ondřej 
Novotný pokračuje ve své 
úspěšné sportovní kariéře. Stu-

dent Gymnázia Oty Pavla absolvuje 
letošní sezonu poprvé jako junior 
a  podobně jako dříve u  kadetů sbírá 
úspěch za úspěchem.

„Přechod do juniorů byl těžký, ale 
snažil jsem se na sezonu co nejlépe 
připravit. Závody horských kol jsou 
o  20 minut delší, navíc jsem jako 
nováček mezi juniory nedostával 
výhodná místa na startu. První závod 
jsem začínal až ze 112. pozice,“ říká 
Ondřej Novotný. 

Přesto si vedl výborně. Ve Stupně 
získal na horském kole titul juni-
orského mistra republiky a  vyjel si 
nominaci na evropský i světový šam-
pionát. Zvítězil také v celkovém hod-
nocení Českého poháru. Mezi juniory 
bude pokračovat i příští rok, kdy bude 

na sobě vozit mistrovský dres českého 
šampiona.

Na mistrovství Evropy v Portugalsku 
obsadil 13. místo a na světovém mist-
rovství ve Francii skončil jednadvacátý. 
„Bohužel jsem byl limitován nedostat-
kem vyježděných bodů, proto jsem ve 
Francii startoval až ze 60. místa,“ popi-
suje cyklista závod, ve kterém se posu-
nul o  39 míst dopředu. Příští rok už 
ho na světovém mistrovství čeká lepší 
pozice na startu a pokusí se své maxi-
mum ještě vylepšit. 

Po konci sezony horských kol si 
vyzkoušel silniční cyklistiku na ital-
ském závodě Giro della Lunigiana. 
V  národním dresu Ondřej Novotný 
urval v  pětietapovém klání konečné 
29. místo mezi 154 juniory na startu. 
Podzim už bude trávit opět v terénu, 
ale tentokrát za řídítky cyklokroso-
vého kola. 

Sport

Ve svých 16 letech zatím nemá 
jasno, pro kterou cyklistickou disci-
plínu se nakonec rozhodne. „Mám 
rád horské kolo, ale italský silniční 
závod byl pro mě velký zážitek a zku-
šenost. Nyní naskočím na svůj cyk-
lokrosový speciál, který mám také 
hodně v  oblibě. Teprve uvidím, jaké 
disciplíně se budu nakonec věnovat 
mezi seniory,“ uvádí Ondřej Novotný, 
který by rád získal angažmá v zahra-
ničním týmu, kde by mohl sbírat další 
zkušenosti. 

Do té doby bude dělit svůj čas 
mezi sport a  studium. Podobně 
jako další sportovci si také Ondra 
Novotný pochvaluje vstřícnost 
vedení radotínského gymnázia, které 
cyklistovi umožňuje studium při-
způsobit náročnému sportovnímu 
programu. 

(buč)

RSK si připomene 
100 let během posvícení

Radotínský sportovní klub letos 
slaví 100. výročí svého zalo-
žení. Během Havelského posví-

cení (8. a 9. října) nabídne přehlídku 
pohárů, dobových dresů i dalších zají-
mavých předmětů spojených se všemi 
sportovními odvětvími, která pod 
RSK v jeho historii spadala. Výstava se 
bude konat ve dvoře mezi knihovnou 
a starou budovou základní školy. 

Kromě toho si zájemci budou moct 
vyrazit pamětní medaili, pro děti 
bude připravený kovářský workshop. 
Akce vyvrcholí v sobotu v 17 hodin, 
kdy vedení RSK předá více než dvě 
desítky pamětních medailí důleži-
tým sportovním osobnostem spo-
jeným s  Radotínským sportovním 
klubem. 

(red)

Fotbalisté spolupracují s Duklou a sní o divizi

Hráči SC Olympia Radotín pokra-
čují i v nové sezoně v Pražském 
přeboru. Po prvních třech pro-

hraných zápasech přišla výměna trenéra 
a  následovala série výher. Na radotín-
ském stadionu je však možné také 
zahlédnout fotbalisty pražské Dukly. 
Oba kluby totiž spustily spolupráci.

„S Duklou Praha jsme začali spolu-
pracovat už na jaře, kdy na našem hři-
šti své domácí zápasy hrálo třetiligové 
béčko. Podzimní sezonu u nás odehrají 
dukelské týmy U17 a U19,“ říká Karel 
Klíma, předseda SC Olympia Radotín. 
Dukla Praha patří mezi přední pražské 

kluby, i když jejich A tým nyní působí 
ve druhé lize. Radotínský fotbalový 
klub si vybrala pro spolupráci, která má 
být prospěšná pro obě strany. „Někteří 
fotbalisté Dukly už nastupují za Olym-
pii, kromě hráčské výměny je pro nás 
zajímavá i  spolupráce na trenérské 
úrovni,“ vysvětluje Karel Klíma.

První větší vlaštovkou spolupráce 
s  Duklou je příchod nového trenéra 
Richarda Valouška. Za Olympii nastupují 
také mladí hráči půjčení z klubu sídlícího 
na Julisce – Jan Pázler a Ondřej Suchan. 
Zajímavá klání přináší z  diváckého 
pohledu také spolupráce na mládežnické 

Fotbalisté bojují i letos v přeboru.
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Radotínský cyklista sbírá úspěch za úspěchem.

V roce 1945 nastoupil proti fotbalistům RSK v dresu Slavie i slavný Josef Bican. 

Staré hřiště na místě dnešní sportovní haly a zázemí pro softbalisty.
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úrovni. Dorostenci Dukly v Radotíně při-
vítali v mistrovských utkáních na začátku 
podzimní sezony například týmy Baníku 
Ostrava, Sparty Praha nebo Zlína. 

„Pro Duklu je zajímavé partnerství 
s  klubem na úrovni přeboru nebo 
divize. A  my si od spolupráce právě 
slibujeme posílení naší pozice v  pře-
boru a časem i postup do divize. Není 
to však tak, že bychom chtěli postu-
povat nahoru co nejdříve,“ uvádí šéf 
radotínského fotbalu. Kromě hráčské 
pomoci je podle Karla Klímy důležitá 
také trenérská kooperace. Radotínští 
kouči se dostanou v  pozici asistentů 
k některým tréninkům Dukly, což jim 
má přinést rozšíření jejich kvalifikace. 

SC Olympia Radotín má v  současné 
době 300 mládežnických fotbalistů. 
Spolu s  atlety a  kuželkáři sahá celkový 
počet členů oddílu k tisícovce. Od roku 
2005 se tak počet sportovců spojených 
s radotínských stadionem zečtyřnásobil. 

Po předloňském dokončení nového 
zázemí se šatnami, tribunou nebo tělo-
cvičnou se právě rozbíhá rekonstrukce 
atletické části stadionu. Hotová má 
být v  půlce příštího roku. Fotbalisté 
zároveň vyhlížejí dotační programy na 
generální rekonstrukci travnaté plo-
chy, která v  Radotíně naposledy pro-
běhla po povodních před 20 lety. 

(buč)
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Boxlakrosový Frank Menschner Cup opět ovládli radotínští hráči

Počet týmů byl letos nižší hlavně 
kvůli náročnému programu 
v  létě. Evropské týmy hrály 

boxlakrosové kontinentální mistrov-
ství a  mladí hráči bojovali na mis-
troství světa do 21 let. Projevilo se 
i  to, že Národní boxlakrosová liga je 
mezinárodní – s  účastí týmů z  Bra-
tislavy, Vídně a Berlína. S  tím je spo-
jena spousta cestování na zápasy, 
a kalendáře hráčů jsou tak plné. I tak 
se v  Radotíně sešla pestrá společ-
nost. Z USA, konkrétně z města Utica 
na severu státu New York, dorazil 
tým Bang City, přijel zcela nový tým 
z norského Osla a při své premiéře si 
vůbec nevedl špatně. Vrátili se Box 
Monkeys z  finského Lahti. Z  Polska 
přijel tým plný mladých začínajících 
hráčů a  v  dresech Prague Sports se 
sešla pestrá směsice hráčů od Anglie 
po Lotyšsko. Z českých týmů nastou-
pily TJ Malešice a  TJ Sokol Zbraslav 

a samozřejmě domácí radotínské týmy 
Custodes a Wolves, poskládané tento-
krát nikoliv jako „elitní“ a „mladí“, ale 
jako dva vyrovnané výběry.

Turnaj má od svého založení spe-
cifický herní systém. Týmy v  rámci 
jedné velké základní skupiny odehrají 
několik zápasů, letos konkrétně čtyři, 
proti víceméně náhodným soupe-
řům. Body získávají nejen za výhru 
v zápase, ale i za každou vyhranou tře-
tinu, takže hráči mají motivaci bojovat 
až do konce i  ve zdánlivě ztraceném 
zápase a  získat nějaký bodík do cel-
kového hodnocení, které rozhoduje 
o nasazení do play-off.

Už v  základní části se začalo uka-
zovat, že české týmy budou v  turnaji 
patřit k  těm lepším. Z  výsledků se 
nakonec vyklubaly semifinálové dvo-
jice LCC Wolves – TJ Sokol Zbraslav 
a LC Custodes – TJ Malešice. Zbraslav 
vzdorovala Vlkům jen první periodu, 

která skončila 3:3, v dalších se domácí 
rozstříleli a  vyhráli 16:6. Custodes se 
proti Malešicím zapotili o  poznání 
více a mladý malešický brankář Ond-
řej Hájek se činil. Po dvou třetinách byl 
stav 4:4. Na začátku třetího dějství šli 
malešičtí do vedení, ale pak Custodes 
nahodili brankostroj a  šňůrou šesti 
gólů rozhodli o výhře 10:5.

Souboj o  bronz mezi Zbraslaví 
a  Malešicemi byl nakonec nejdrama-
tičtějším a nejatraktivnějším zápasem 
turnaje. Oba týmy se v ochozech spo-
léhaly na hlasitou fanouškovskou pod-
poru. Zbraslav měla motivaci dosáh-
nout prvního významného klubového 
úspěchu a  Malešice se chtějí vrátit 
s  novou generací hráčů mezi lakro-
sovu špičku. Malešičtí vedli po dvou 
třetinách 4:1, ale Zbraslav se nevzdala, 
dotáhla a  minutu před koncem hrací 
doby strhl vedení na její stranu 
Radek Skála, který mladý klub zpoza 

Jednou z mnoha akcí pořádaných v Radotíně o prvním zářijovém víkendu je boxlakrosový Frank Menschner Cup. Jeho sed-
mého ročníku se zúčastnilo devět týmů z Evropy i zámoří a turnaj se během své existence vyprofiloval jako přátelská a uvol-
něná akce na začátku podzimní lakrosové sezóny.

Berounky posílil těsně před turnajem 
a  bude za něj nastupovat i  v  NBLL. 
Malešice už odpovědět nedokázaly.

V  radotínském finále, které mělo 
oproti zápasu o bronz spíše poklidnou 
rodinnou atmosféru, nakonec vyhrál 
červený výběr v  dresech Custodes. 
Ani naposedmé tedy pohár pro vítěze 
neopustil Radotín.

Více informací o turnaji najdete na 
www.fmcup.cz. 

Ondřej Mika

Konečné pořadí

1. LC Custodes
2. LCC Wolves
3. TJ Sokol Zbraslav
4. TJ Sokol Malešice
5. Oslo Ragnarok
6. Bang City
7. Box Monkeys
8. Prague Sports
9. Polish Eagles

INFO

Individuální ceny

Nejlepší útočník: Lukáš Kučera (LCC Wolves)
Nejlepší obránce: Matěj Melichar (TJ Malešice)
Nejlepší přechodový hráč: Lukáš Cikhart (TJ Sokol Zbraslav)
Nelepší střelec a vítěz kanadského bodování: Dominik Pešek (LC Custodes, 
40 b. / 26 g.)
Nejlepší brankář: Ondřej Hájek (TJ Malešice)

INFO

LCC Girls přivezly bronz z evropského poháru mistrů

Po dvouleté covidové pauze se 
od 9.  do 11. září opět uskutečnil 
lakrosový Ken Galluccio Cup – 

evropský pohár mistrů. Po belgickém 
Gentu převzala pořadatelskou štafetu 
katalánská Barcelona, která bude tur-
naj hostit ještě v  dalších dvou letech. 
Jedenáct ženských a jedenáct mužských 
týmů se tak opět utkalo o  titul evrop-
ských klubových šampionů. 

Radotínské hráčky vstoupily do tur-
naje snadnou výhrou nad španělským 
mistrem z Madridu 13:2. Druhý soupeř 

v  základní skupině, norské lakrosistky 
z  týmu Oslo Pandas byly o  dost hou-
ževnatější. Girls si nejprve vybudovaly 
spolehlivý náskok 6:0, pak ale trochu 
polevily v  koncentraci a  nechaly sou-
peře přiblížit na 6:4. V  závěru zápasu 
ale dvěma góly pojistily výsledek, a svou 
skupinu tak s přehledem vyhrály.

Ve čtvrtfinále se Girls potkaly 
s  Rakušankami ze Štýrského Hradce 
a  jednoznačně vyhrály 14:2. Trochu 
nešťastný systém turnaje pak v semifi-
nále našim hráčkám přivedl do cesty 

největšího favorita turnaje, Angličanky 
Blues Lacrosse. Ty měly lepší vstup do 
zápasu a získaly vedení 3:0. Soupeřkám 
se dařilo vyhrávat rozhozy, po celou 
první čtvrtinu měly převahu a hrálo se 
hlavně v naší obranné polovině. Druhá 
čtvrtina byla nadějnější. Tereza Lalá-
ková a Michaela Srchová snížily, Ang-
ličanky ale dvěma góly odpověděly. 
Michae la Srchová pak přidala ještě 
jeden gól a o půli byl stav 3:5 z pohledu 
radotínských hráček.

Třetí čtvrtina skončila nerozhodně 
2:2, když se opět prosadily obě zmíněné 
hráčky. V  závěrečné periodě ale Angli-
čanky hrály s větším přehledem a nako-
nec si připsaly vítězství 9:6. Poslední 
radotínský gól vstřelila Barbora Kodě-
rová. Girls odehrály dobrý zápas, ale 
Angličanky byly o stupínek lepší a udě-
laly při hře méně laciných chyb. Velký 
rozdíl byl při už zmíněných rozhozech.

V  zápase o  třetí místo se pak Girls 
utkaly s  Holanďankami z  Rotterdamu, 
které ve svém semifinále podlehly hráč-
kám z  Edinburgh University až v  pro-
dloužení. Češky měly zápas ve svých 
rukou a  na úvodní branku soupeřek 
odpověděly šňůrou čtyř gólů. Nakonec 

vyhrály 9:5 a získaly celkové třetí místo 
v turnaji. Angličanky ve finále potvrdily 
předpoklady a přehrály Skotky s přehle-
dem 19:4.

Radotínská děvčata potvrdila, že patří 
k  absolutní evropské špičce. Zkušené 
hráčky v  Barceloně doplnilo několik 
juniorek a  ty se rozhodně mezinárodní 
konkurence nijak nezalekly, bez roz-
paků se prosazovaly i gólově a do týmu 
výborně zapadly. 

V  mužském turnaji reprezentoval 
Českou republiku vítěz fieldlakrosové 
ligy SK Lacrosse Jižní Město a jeho hráči 
dovezli čtvrté místo. I  v  mužském tur-

naji dominovali Angličané – Spencer 
Sparrows vyhráli ve finále nad němec-
kým Frankfurtem 9:4.

Po pořadatelské stránce mají Barce-
lonští ještě co vylepšovat, aby dosáhli 
na standard nastavený v Gentu a turnaj 
byl důstojný adekvátně svému významu. 
Soutěž by měla mít optimálně 12 účast-
níků v  obou kategoriích. Jestli se na 
nenaplnění tohoto počtu podepsala nut-
nost cestovat do Barcelony kvůli vzdále-
nosti letecky nebo se projevila nejistota 
postcovidové doby, je těžko říct. Uvi-
díme za rok. 

Ondřej Mika

Oba radotínské týmy po finálovém zápase

Hráčky Radotína mají za sebou další úspěšné představení mezi evropskou 
elitou.

Hedvika Kučerová (v bílém) v zápase o bronz proti týmu Rotterdam Jaguars

Z vítězství se radovali Custodi.
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Koruna oslavila první narozeniny s Prokopem i Čtvrtníčkem

Přesně před rokem se otevřel 
nový dvůr za historickou Koru-
nou, aby nabídnul spoustu pro-

gramu pro všechny generace. První 
narozeniny Kulturně-komunitního 
centra Koruna mohli radotínští oby-
vatelé oslavit spolu se známými kape-
lami, při workshopech nebo sledová-
ním holandského cirku Mr. Moon. 
Děti si vyzkoušely sochařství, úniko-
vou hru nebo se věnovaly zvířátkům 
obývajícím Korunu. Její sál zaplnil 

zpěvák Michal Prokop se svým triem, 
na dvoře vystoupila Eva Suková alias 
Blondýna, diváky rozehřála kapela 
2CV Band. Vzdává hold legendár-
ním stejnojmenným francouzským 
autům, která se také představila 
návštěvníkům Korunafestu. A nechy-
běl ani majitel jednoho z těchto vozů 
herec Petr Čtvrtníček, jenž nabízel 
své proslulé Četnické klobásy. 

(red)
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Burčák tekl proudem už potřinácté

Radotínská radnice pořádá 
Burčákobraní ve spolupráci 
s  místním Archivem českých 

vín už třináct let. Zkušenosti uka-
zují, že mladé perlivé víno, dobré 

jídlo, hudba, zpěv a  příjemná spo-
lečnost prostě neodmyslitelně patří 
k sobě

Chuťové pohárky návštěvníků 
v  sobotu 10. září vyzkoušely burčáky 

od devíti především jihomoravských 
vinařů. Vítězem účastnické ankety 
o  nejlepší burčák se stalo vinařství 
Dwořáček Valtice, stříbrnou příčku 
obsadila Výzkumná stanice vinařská 
z nedalekého Karlštejna a bronz patřil 
vinařství BM Tvrdonice.

Odpoledne zpříjemnila cimbá-
lová kapela Roberta Kováče, Swing 
Melody Sextet, Steve „Big Man“ Clay-
ton band. Nezapomnělo se ani na 
nejmenší, pro ně byla v  divadelním 
stanu připravena pohádka Petrpaslí-
kova divadla. 

Zlatým hřebem večera byl Roman 
Ondráček a  jeho Rakeťáci s  várkou 
diskotékových hitů. Neuvěřitelná 
energie sršela ze zpěvačky Jitky 
Zelenkové, která pódium naprosto 
ovládla. Závěrečnou tečku za letoš-
ním Burčákobraním udělala ohňová 
show. 
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Biotop uzavřel sezonu s Langerovou a PSH

Tradiční zářijové loučení s  koupací sezonou a  připomínka osmých narozenin biotopu přilákaly dětské i  dospělé 
návštěvníky. Děti si užívaly různé vodní atrakce, dospělí se těšili na večerní koncerty. V pátek otevřela Biotop Days 
Aneta Langerová, v sobotu vystoupili Peneři strýčka Homeboye. 
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Sushi i burgery od sousedů

Sousedské setkání při dob-
rém jídle, to byl radotínský 
Home Food Fest, který se 

konal v  areá lu Beach Areny Radotín. 
V  jídelní nabídce jedenácti stánků 
byly nejrůznější laskominy, hosté 
mohli ochutnat jak českou klasiku, 
tak i  rozmanité světové specialitky. 
Okusit bylo možné řízky s  brambo-
rovým salátkem, z  polévek poctivou 
bramboračku, vegetariánské placičky 

se salátem, miniburgery, skvělé sushi, 
domácí kváskový chléb se sekanou 
nebo různé druhy pomazánek dochu-
cené čerstvými bylinkami. Novinkou 
byly úterské brancle – brambory na 
ohni se speciálním kořením, stánek 
s  luxusními makronkami a  dorto-
vými lízátky nebo kornoutky se sushi. 
Nechyběly domácí buchty nebo různé 
druhy domácích koláčků. 
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Michal Prokop patřil ke hvězdám Korunafestu.

Petr Čtvrtníček nabízel skvělé klobásy. Kapela 2CV Band roztančila diváky.

Cirk Mr. Moon nabídnul skvělou podívanou. Děti pobavilo nejen loutkové divadlo.

Kapela Roberta Kováče hrála lidovky.

Ani na Burčákobraní nechyběl bohatý program pro děti.

Součástí oslav vína byla volba nejlepšího burčáku.

Aneta Langerová zazpívala na biotopu. Kapela PSH uzavřela akci Biotop Days. Festival nabídnul česká jídla i světové speciality.


