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Vážení  
spoluobčané, 
tento úvodník 
píši v době, kdy 
se dramaticky 
zvyšuje počet 
n a k a ž e n ý c h 
a není jasné, jaká 
opatření v boji s koronavirem bude
me muset v příštích dnech přijmout. 
Nevíme ani, zda se uskuteční naplá
nované kulturní a sportovní akce, 
tedy například i oblíbené Havelské 
posvícení, které již několik měsíců 
připravujeme s tímto rizikem. Zvý
šenou pozornost už zase upíráme 
k našim seniorům, doufáme, že se 
nepřeruší školní docházka. 

Nadále se snažíme o to, aby Ra
dotín trpěl co nejméně pod tíhou 
modernizace železnice. Provoz v tu
nýlku konečně řídí světelná signali
zace, která přinesla velké zklidnění 
dopravy u samotného podjezdu 
i v celé Prvomájové ulici. Práce na 
železnici už probíhají téměř rok, 
i když počátky stavby nebyly pro nás 
tak citelné. Ještě zhruba dva měsíce 
musíme vydržet komplikace způso
bené výstavbou zcela nového mos
tu u Horymírova náměstí. Pak sice 
budou následovat jiná omezení, ale 
nejsložitější období už snad budeme 
mít za sebou.

Nakonec se chci rozloučit s Jiřím 
Holubem, dlouholetým polistopa
dovým starostou Radotína. Zesnul 
na konci srpna, kdy už minulé vydá
ní novin bylo v tiskárně. V mnohém 
byl nejen mně příkladem, nastarto
val přeměnu naší městské části na 
místo, kde se dobře žije. Za to i za 
mnohé další Jiřímu z celého srdce 
děkuji! 

Přeji vám pevné zdraví a pokud 
možno krásný začátek podzimu!

Váš Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

konci Prvomájové. Zavřená na zhruba 
dva měsíce zůstane i Vrážská ulice 
před výjezdem z tohoto malého pod
jezdu pod tratí. Až do 18. ledna 2021 
tam bude probíhat práce na přeložce 
plynovodu.

Poté stavbaři tunýlek na dva další 
měsíce (od 18. ledna do 12. března 
2021) opět otevřou, ale jen z toho 
důvodu, aby v Radotíně zůstala k dis
pozici dvě místa, po kterých auta 

Nejpozději 9. prosince podjedou 
auta pod novým železničním 
mostem u Horymírova náměstí 

a skončí tím pro většinu radotínských 
obyvatel nejméně příjemná část celé 
stavby. Tranzitní doprava se odkloní do 
Výpadové ulice a centru Radotína se 
uleví od aut. Stavba však ihned pokročí 
dále a na řadu přijdou nová omezení.

Den po otevření nového mostu 
dojde k uzavření úzkého tunýlku na 

Slovo starosty Co dalšího nás čeká na železnici?
Práce na modernizaci železnice se rozběhly přesně před rokem. Nyní se blíží do finále stavba 
mostu u Horymírova náměstí, někde už vlaky jezdí po nových kolejích a napájejí je nové troleje. Co 
má následovat během dalšího půldruhého roku, kdy bude rekonstrukce trati pokračovat?

Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Pronajměte si nový vůz ŠKODA jednoduše a bez akontace.

Zvolte si akční nabídku operativního leasingu a jezděte rok bez starostí. Díky nízké 
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. A pokud si vůz oblíbíte, můžete si jej po skončení 
leasingu odkoupit.

Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA. Akční nabídka je množstevně 
limitovaná, proto neváhejte!

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA, motorizace 1.0 TSI, v ceně 469 300 Kč. Doba 
pronájmu 12 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 4 824 Kč včetně DPH obsahuje povinné a havarijní 
pojištění (po celou dobu pronájmu vozidla). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Nabídka je platná pouze pro fyzické osoby 
a fyzické osoby podnikající. Při objednání vozu klient hradí poplatek za přípravu vozu, předprodejní servis a povinnou výbavu ve výši 3 500 Kč.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–5 l/100 km, 103–115 g/km

FABIA MONTE CARLO
 za 4 824 Kč měsíčně

ilustrační foto

Číslo 10/2020

překonávají trať. Na tuto dobu totiž 
potřebují uzavřít přejezd v ulici Na 
Betonce. V jeho blízkosti – v prostoru 
zbouraného drážního skladu – navíc 
mezi 25. lednem a 7. březnem vůbec 
neprojedou auta. Je tam nutné přeložit 
kanalizaci.

Další změna nastane 12. března 
2021, kdy se auta vrátí na přejezd Na 
Betonce. V ten samý den se firmy pustí 
do kompletní přestavby tunýlku mezi 

Prvomájovou a Vrážskou. Jeho rozši
řování na dva jízdní pruhy a navýšení 
tak, aby jím mohla projíždět i auta 
hasičů, potrvá až do 19. května 2022. 

To už bude podle plánů stavbařů 
celá modernizace mezi Smíchovem 
a Radotínem u konce a otevře se 
také rozšířený a napřímený podchod 
u restaurace Rozmarýn. Zároveň 
dojde k plánovanému ukončení pro
vozu problematického přejezdu v cen
tru Radotína.

V květnu 2022 mají být rovněž 
dokončeny protihlukové stěny lemu
jící kolejiště a také dva podchody pod 
tratí – stávající přímo před nádražní 
budovou dostane výtahy a projde 
úplnou rekonstrukcí a nový nedaleko 
současného přejezdu Na Betonce, 
který propojí nové sídliště s Vrážskou. 
Oba podchody nahoře nad zemí spojí 
zastřešená nástupiště. Během stavby 
podchodu před nádražní budovou 
využijí chodci provizorní lávku nad 
tratí. K dispozici bude od března příš
tího roku.

„Po celou další dobu rekonstrukce 
je nutné počítat s výlukami a zpož
děními vlaků,“ říká (v rozhovoru na 
str. 2) Václav Haas, náměstek ředi
tele společnosti Ropid, která plá
nuje pražskou hromadnou dopravu. 
Situa ci mezi Smíchovem a Radotí
nem přirovnává k dálnici D1. I ta 
prochází kompletní rekonstrukcí za 
plného provozu. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 2 a 3

str. 2

Typický obrázek z modernizace trati: Na jedné koleji se pracuje, po druhé jede vlak.

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek



|2|

Spolehlivé cestování vlakem? Nejdříve v roce 2022

Jak vás nyní v září zaměstnává 
doprava v Radotíně?
V poslední době stále více a čas

těji. Problémy v souvislosti s moderni
zací trati jsme očekávali, o prázdninách 
začaly výluky kolejí mezi Smíchovem 
a  Radotínem. Proto jsme se kvůli 
narůstajícím zpožděním rozhodli od 
31. srpna přerušit linku S7, směřující 
do Českého Brodu. Kdo chce z Prahy 
do tohoto cíle, musí dočasně cesto
vat z  Masarykova nádraží. Problémy 
na trati přes Radotín však pravděpo
dobně budou ve větší či menší míře 
přetrvávat až do konce modernizace 
celé trati Praha–Beroun.

Cestující především trápí zpoždění 
vlaků vyjíždějících z Radotína. Co 
dalšího jste v září upravili, aby se 
jim zamezilo?
Pozměnili jsme obraty souprav. Vlaky 
z Řevnic měly dříve půl hodiny na to, 
aby se z  pražského hlavního nádraží 
vydaly zpět. Spoje z  Berouna však 
měly na obrat na hlavním nádraží 
pouze šest minut. Když si přivezly 
zpoždění, logicky se vracely na trať 
opět zpožděné. Soupravy jsme proto 
v rámci možností promíchali tak, aby 
měly všechny na hlavním nádraží na 
obrat alespoň dvacet minut. Získaly 
tak více času na to, aby se zbavily zpož
dění, které si přivezou z trati postižené 
výlukami. Z  hlavního nádraží by tak 
vlaky měly odjíždět relativně přesně. 

Co všechno má vliv na zpoždění 
vlaků?
Různých vlivů je hodně, mám tu jeden 
příklad z  dnešního rána. Do Prahy 
přijel kvůli výluce pro opravné práce 
v  Kolíně pozdě rychlík z  Havlíčkova 
Brodu. Ten se jede obracet na Smíchov 
a osobní vlak do Berouna kvůli tomu 
musel z  hlavního nádraží vyjet o  pět 
minut později. Rychlíky i  další dál
kové vlaky mají totiž na trati ze zákona 
přednost. Osobní vlak cestou do 
Berouna vlivem výluk něco přidal až 
na sedm minut. Tam se spojuje kvůli 
nastupující špičce s druhou jednotkou, 
což zabere téměř celý stanovený osmi

minutový obrat, a ze zpoždění nic ne 
umazal. Poté se vydal zpět do Prahy. Po 
cestě se zpoždění nabalovalo, částečně 
z důvodu výluk a také pravděpodobně 
kvůli velkému počtu cestujících, kteří 
mezitím již na zastávky přicházeli i na 
další vlak, a výsledkem bylo zpoždění 
patnáct minut na příjezdu do Prahy. 
Celý řetězec postupně se navyšujícího 
zpoždění měl přitom primární důvod 
v onom zpožděném rychlíku z Havlíč
kova Brodu.

Mnoho lidí nyní váhá, zda se vydat 
do města raději autem, nebo si 
počkat, až nějaký vlak přijede. Co 
byste jim poradil?
Je to těžká volba, to uznávám. Strako
nická není pro auta moc průjezdná, 
ve městě jsou zase problémy s parko
váním. Dejte ale vlakům ještě šanci. 
Věřím, že se jejich zpoždění bude 
dařit držet v  rozumných mezích. 
Radotín má alespoň tu výhodu, 
že k  vám vlaky jezdí častěji než do 
vzdálenějších obcí podél Berounky. 
S  trochou nadsázky lze říct, že u vás 
je proto větší šance, že když přijdete 
na nádraží, tak i přes zpoždění nějaký 
vlak zrovna pojede.

Rekonstrukce trati skončí v půlce 
roku 2022. Pak už vlaky pojedou na 
čas?
Mezi Smíchovem a Radotínem je trať 
komplikovaná v  tom, že vlaky téměř 
nelze posílat jinudy, protože souběžně 
probíhá i modernizace železniční sta
nice PrahaVršovice na odklonové 
trati přes Krč. Rekonstrukce tak záro
veň probíhá za téměř plného provozu. 
Takže v  roce 2022, až práce skončí, 
bude jistě líp. Už se však chystá i další 
modernizace trati mezi Smíchovem 
a  hlavním nádražím, která také při
nese určitá omezení. Avšak v jejím pří
padě již budeme moci některé vlaky 
přeložit na trasy odklonem přes Krč 
nebo ukončit na Smíchově a pro cesty 
do centra použít metro. Uvidí se, jak 
bude pokračovat modernizace trati 
za Radotínem směrem na Černošice, 
kde projednávání projektu v  dotče

Václav Haas je náměstkem ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink ve společnosti Ropid, která v Praze organizuje 
hromadnou dopravu. V jeho kompetenci je mimo jiné i objednávka vlaků jezdících do Radotína. V rozhovoru vysvětluje, proč 
mají zpoždění a co přinese zmodernizovaná trať.

ných obcích poněkud vázne. Z  toho 
vyplývá, že se problémů jen tak rychle 
nezbavíme. Situaci na trase Praha–
Beroun bych tak přirovnal k aktuálně 
probíhajícím opravám dálnice D1. 
Je to časově náročné a  přináší nám 
to řadu omezení. Až se rekonstrukce 
přesune za Řevnice, tak už se práce 
na trati půlky radotínských osobních 
vlaků nedotknou. 

Nebylo by řešením posílit autobu-
sovou dopravu mezi Smíchovem 
a Radotínem?
Autobusy jsou pomalejší, v cestě mají 
vytíženou Strakonickou a na Smíchově 
nemáme prostory, kde se dají odstavo
vat. Už nyní tam využíváme k parko
vání autobusů částečně uliční síť, což 
rozhodně není ideální řešení. Navíc 
tam začíná stavba velkého projektu 
kanceláří a bytů, která nám začíná blo
kovat i  tato místa. V neposlední řadě 
Praha i pražský dopravní podnik čelí 
velkému výpadku příjmů. Koronavi
rus přinesl až třetinový pokles počtu 
cestujících. Takže posilovat městské 
linky není v  současnosti rozhodně 
snadné.

Co nás do roku 2022 čeká? Zlepší 
se nějak cestování vlakem, nebo 
musíme počítat se současným 
stavem?
Od začátku modernizace trati bylo 
počítáno s  tím, že vlaky ve špičkách 
musí jezdit po 15 minutách. Nyní se 
to ne vždy daří dodržet. Jednou z pří
čin je i  skutečnost, že ministerstvo 
dopravy dodatečně ještě před dokon
čením modernizace celého koridoru 
přiobjednalo expresní vlaky do Plzně, 
se kterými se v  době projektování 
modernizace do trati Praha–Beroun 
při plánování omezení provozu 
během stavby nepočítalo. Čtyři vlaky 
za hodinu by však k vám měly po ránu 
a  odpoledne jezdit. Ze strany Správy 
železnic existují tlaky, abychom jejich 
počet snížili. Zaznamenali jsme také 
hlasy některých obyvatel, že bude lepší, 
když pojede vlaků méně, ale včas. Já si 
však myslím, a stížnosti jiných cestují

cích mi dávají za pravdu, že by potom 
vznikaly ještě větší problémy s  kapa
citou souprav a úplnou přesnost pro
vozu by se kvůli občasným zpožděním 
vlaků dálkové dopravy od Plzně stejně 
jen stěží podařilo zajistit.

Takže to bude až do léta 2022 vypa-
dat stejně?
Nyní se dostáváme do stavu, který 
zde víceméně bude panovat po celou 
dobu modernizace. Znamená to, že na 
některých místech je k  dispozici jen 
jedna traťová kolej a současně je ome
zen počet staničních kolejí v Radotíně. 
Komplikace však kromě toho přinášejí 
nestandardní události typu nedávného 
požáru v měnírně v Malé Chuchli, se 
kterými dopředu počítat nelze. A pak 
nám do toho vstupují ještě další krát
kodobé výluky, které si žádá stavba. 
U  těch se snažíme dohodnout, aby 
byly koncentrovány mimo období pře
pravních špiček, avšak s  ohledem na 
technologii prací se to ne vždy může 
podařit.

Nepomohlo by, kdyby v Radotíně 
zastavovaly rychlíky nebo expresy? 
Stejně je pomalá trať hodně při-
brzdí.
Tři rychlíky ráno směrem na Prahu 
zastavují a  nahrazují před zahájením 
modernizace obvyklý desetiminutový 
interval spojů. Expresy nám minister
stvo dopravy nedovolilo využít. Někdo 
namítal, že když je vlaků méně, mohla 
by se zrušit první třída. Těch 20 míst 
nás ovšem nezachrání, navíc první 
třída bývá stále více zaplněná, neboť 
doplatek jízdného do ní není nijak 
velký. 

Proč někdy přijede dlouhá sestava, 
složená ze dvou souprav vlaků typu 
Elefant, a jindy vlak tažený lokomo-
tivou s nižším komfortem?
Spojené Elefanty původně jezdily 
z Berouna, kratší patrové vlaky z Řev
nic. To se ale nyní promíchalo kvůli 
zmíněné úpravě a  promíchání oběhů 
vozidel, které má vést k  eliminaci 
zpoždění. Dlouhé vlaky se snažíme 

nasazovat přednostně na časy, které 
nám z  průzkumů vycházejí jako nej
vytíženější.

Z jakého důvodu se na naší trati 
objevily ty méně komfortní sou-
pravy tažené lokomotivou?
Po celé Praze, a především ve spádovém 
regionu, v  posledních letech prudce 
narůstal zájem o  cestování vlakem 
a my jsme před časem byli nuceni hle
dat rychlé řešení pro navýšení kapacity 
příměstských vlaků. Některé Elefanty 
z  vaší trati odjely sloužit jinam a  na 
trati na Beroun, která je rovinatá a není 
na ní zapotřebí větší výkon Elefantů, 
se dostaly soupravy modernizovaných 
patrových vozů s  lokomotivou, která 
při rozjezdu nemá takové dynamické 
vlastnosti jako elektrická jednotka.

Dočkáme se v tomto ohledu změny?
Je to jen provizorní řešení. Pro pražské 
tratě jsme požadovali nové soupravy, 
ale situace je komplikovaná. Elefanty 
se nyní nevyrábějí, protože neodpoví
dají současným normám. Žádné jiné 
dvoupodlažní jednotky v  současné 
době nemají schválení pro provoz na 
českých kolejích. Řešením by bylo 
nakoupit jednopodlažní RegioPantery, 
nasadit je na trať do Kralup a  k  vám 
přesunout kvůli vyšší kapacitě Elefanty 
z této trati. Problémem ale je, že Stře
dočeský kraj nyní na investice nemá 
dost prostředků. Praha do toho chtěla 
jít, ale vlaky jezdí i po sousedním kraji, 
bez kterého to nepůjde. Nyní navíc 
mohou situaci ještě více zkomplikovat 
ekonomické dopady pandemie.

Pojďme se podívat do blízké 
budoucnosti. Nač se můžeme 
v Radotíně těšit, až modernizace 
trati za necelé dva roky skončí?
Vše se především vrátí k  normálu 
a trať bude spolehlivější. Vlaky k vám 
budou jezdit během ranní špičky zase 
po 10 minutách. Odpoledne by měl 
stačit 15minutový interval. Pokud se 
počty cestujících zvýší, jezdilo by se 
po 10 minutách i odpoledne. Věříme, 
že časem se přidá i další městská linka, 
která Radotín spojí s Krčí, Kačerovem, 
Zahradním Městem a  Běchovicemi. 
Ta však bude vyžadovat i další úpravy 
na této trati, především zdvojkolejnění 
úseku mezi tak zvaným mostem Inte
ligence a Zahradním Městem, a tak na 
řadu přijde až později.

Jaká zlepšení přinese rekonstrukce 
nádraží Praha-Smíchov?
Přinese civilnější prostředí pro 
všechny. Autobusy získají dostatečné 
prostory, které jim nyní tak chybí. Pro 
cestující je však hlavní, že se zlepší 
návaznosti mezi jednotlivými spoji – 
vlaky, metrem, autobusy i tramvajemi.

A jaký efekt bude mít zamýšlený 
železniční tunel mezi Prahou 
a Berounem?
Z vaší trati přes Radotín by byly na tuto 
novou železnici převedeny expresy, 
rychlíky a část nákladní dopravy. Zpož
dění osobních vlaků často způsobují 
právě rychlíkové spoje, protože mají 
na trati prioritu. Stávající trať by tedy 
zůstala z valné části jen pro příměstskou 
dopravu. Pak by vlaky mohly jezdit kaž
dých deset minut podle poptávky cestu
jících třeba až do Řevnic. 

Petr Buček

Rozhovor

Václav Haas přirovnává situaci na trati mezi Prahou a Berounem k dálnici D1.
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Dopravu u tunýlku řídí semafory
Na začátku září se u tunýlku spojujícího Prvomájovou ulici s Vrážskou objevily semafory. Jejich 
úkolem je zklidnit dopravu u podjezdu a přesunout čekající auta na okraj Radotína. Problémem 
zůstávají řidiči, kteří centrum Radotína neobjíždějí po Pražském okruhu a cestu do Černošic či 
Dobřichovic si zkracují naší městskou částí.

Jak hodnotíte probíhající modernizaci železnice?
BLÍZKÁ BUDOUCNOST: PODCHO-
DY, LÁVKA A VLAKY JEZDÍCÍ 
VČAS

Dobrým signálem je, že se mo
dernizace železniční trati 
procházející Radotínem ne

zpožďuje a  běží podle plánů, s  nimiž 
Správa železnic a  stavební firmy před 
začátkem prací veřejnost seznámily. 
Zástupci radnice vše průběžně ověřují 
na pravidelných kontrolních dnech, 
jež se konají každých 14 dní ve čtvr
tek. Veledůležitá stavba nového mostu 
u  Horymírova náměstí se blíží do fi
nále a  po jeho otevření, plánovaném 
na začátek prosince, skončí největší 
dopravní problémy v centru Radotína.

Potvrzuje se nám, že náš přístup 
zaměřený na aktivní vyjednávání při 
přípravě této náročné rekonstrukce je 
správnou cestou. Od začátku přitom 
bylo jasné, že už opravu trati nelze od
kládat a  že nás čeká náročné období. 
Pokud by modernizace loni nezačala, 
museli bychom v budoucnu čelit mno
hem větším stavebním i  dopravním 
komplikacím.

Se zástupci tehdejší společnosti 
SŽDC jsme se pravidelně scházeli už 
od roku 2008. Díky tomu moderni
zace našeho úseku naplno běží (na 
rozdíl od problémů v  Chuchli, kde 
dosud není jasné, jaká bude podoba 
mimoúrovňového přejezdu, a  v  Čer
nošicích, kde se oprava trati musela 
dokonce odložit) a  zároveň jsme pro 
Radotín získali řadu výhod: pod tra
tí povedou kousek od sebe hned dva 
bezbariérové podchody, které propojí 
naši městskou část. Až se v roce 2022 
zruší provoz na nebezpečném pře
jezdu v  ulici Na Betonce, budou mít 

chodci k  dispozici lávku nad silnicí 
lemující nový most. K bezpečné cestě 
do školy ji využijí především školáci. 

Cestující přijíždějící na nádraží na 
kolech odloží své bicykly do zabezpe
čené cyklověže, celá železnice dostane 
moderní háv, zahrnující prodloužené 
zastřešené peróny, ze kterých se lidé 
jednoduše dostanou do navazujících 
podchodů, vlaky zase budou jezdit pod
le jízdních řádů. Historická budova ná
draží zůstane zachována. O chystaných 
krocích se veřejnost průběžně dozvídá 
ze stránek Novin Prahy 16 i z interneto
vých stránek úřadu městské části. 

Někteří zástupci opozice nás ob
viňují, že jsme nechali zbourat starý 
drážní sklad. Proto připomínáme, co 
už v  těchto novinách zaznělo: Budo
va patřila Správě železnic a památká
ři ji nikdy neoznačili za chráněnou. 
Správa železnic se rozhodla posunout 
první kolej blíže k ulici Vrážská a bu
dova tomuto záměru musela ustoupit. 
Pokud by navíc sklad zůstal na svém 
původním místě, nešlo by najít jiné 
vhodné místo pro přístup do nového 
podchodu. 

Zastupitelé Městské části Praha 16  

za Občanskou demokratickou stranu

ZLEPŠENÍ JE PATRNÉ
Situace s  modernizací železnice je 
složitá a  jen potvrzuje obavy, které jí 
předcházely. Situaci vedení radnice 
nezávidíme a  vzhledem k  tomu, že 
jsme se v  minulosti zúčastnili práce 
v  poradních orgánech rady a  zastu
pitelstva, kde byl projekt několikrát 
představován, jsme si vědomi nároč
nosti této stavby. Městská část vyjed

nává se státem, který je investorem 
a  stavebníkem. Představy opozice za
stoupené v  zastupitelstvu jen ukazují 
na jejich nezkušenost a neznalost. Jsou 
důkazem toho, že neumí proniknout 
do podstaty problému největší stavby 
na území Radotína. Opakují jen té
mata, jako jsou zbouraný sklad nebo 
širší podchod. Vše je bohužel jinak. 
Sklad musel ustoupit nejen požadav
ku radnice na bezbariérové překonání 
tratě, ale i  rozšíření koridoru a posu
nutí první koleje. Co se týče tolik dis
kutovaného využití nádražní budovy 
v  Řevnicích, tam je diametrálně jiná 
situace než v  Radotíně. V  Řevnicích 
se jedná o  bývalou budovu nádraží, 
která sloužila jako bytový dům. Každá 
situace má jen takové řešení, které je 
reálné. Dobré je přihlédnout i na situ
aci v Černošicích, které byly vyřazeny 
z další etapy modernizace trati. Stavět 
se tam začne nejdříve v  roce 2027. 
A něco podobného platí pro problém 
s přemostěním v Chuchli. 

V roce 2022 bude mít Radotín mo
derní i bezpečnou trať a považujeme 
za velkou chybu, že práce nebudou 
pokračovat dále do Černošic.

Jan Kořínek, předseda MO ČSSD 

Praha-Radotín

PROHRA VYDÁVANÁ ZA ÚSPĚCH
Inu, minule jsem se bohužel trefil: 
ruch, hluk, komplikace, prach. Kde byl 
klid, tam už není, a kde je, tam už brzy 
nebude. A až odjedou bagry, uklízeč
ka to přes noc omáchne hadrem a pan 
starosta ráno přestřihne pásku?
Zbude nám rozdělené město, vyso
ké zdi a  divný pocit. Už teď vidíme, 

že zatímco k  občanům se obec staví 
přezíravě, neobtěžujíc se je ani včas 
informovat, natož se o  jejich názory 
předem zajímat, k  investorům je až 
nedůstojně submisivní. 

Prvním varováním byl osud staré
ho nádražního skladu: to byla jedna 
z nejstarších budov v Radotíně, nadto 
zachovaná v původním stavu a  stojící 
na parádním místě. Mohlo se jí dostat 
moderního využití. Co však dovedou 
v Řevnicích či Nižboře, nesvedeme my; 
chybí zájem. Dosud nejasný je vzdor 
ujišťování radnice i osud nádražní bu
dovy. Stovky obcí už takto splakaly nad 
vejdělkem: genius loci, který vznikal 
postupným vývojem, umem a vkusem 
předchozích generací, nahradí unifi
kovaný koridor bez jakéhokoli vztahu 
k  místu. Smyslem není pomoci nám, 
nýbrž nechat vlaky co nejrychleji pro
hučet kamsi dál a nějakým Radotínem 
je co nejméně obtěžovat. V  okolních 
obcích bojují o každý patník, jen u nás 
se z prohry a pohrdání historií a konti
nuitou dělá úspěch. 

Až budeme kolem těch smutných 
hradeb chodit do práce, v  nějakém 
protivně pošmourném dni projdeme 
novým podchodem, který bude brzy 
stejně nevlídný jako všechny podcho
dy na celém šírém světě, sami uvidí
me, co jsme připustili. Bude už pozdě, 
ale třeba se konečně probudíme.

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

ÚSPORA NÁKLADŮ ZA CENU SNÍ-
ŽENÍ KVALITY ŽIVOTA
Radotín se potýká se stavbou, která 
v  jeho moderní historii nemá obdoby. 

Komentáře

Úzký podjezd pod železnicí před 
„Jankovkou“ ucpávala v  minu
lých měsících během dopoled

ních i odpoledních špiček auta a dochá
zelo v něm k problematickým situacím. 
Vedení radotínské radnice se společně 
s  Policií ČR a  se zástupci investora 
modernizace železniční trati dohodli, 
že nejlepším řešením bude osadit tuný
lek a  přilehlou křižovatku s  Vrážskou 
světelným signalizačním zařízením. 

Ale pozor! Do tunýlku by se řidiči 
neměli snažit dostat po Vrážské ulici 

ze směru od radotínského nádraží. 
Celý objízdný dopravní systém 
počítá s  tím, že do tohoto podjezdu 
pod tratí mají především vjíždět auta 
přijíždějící od Chuchle. Auta pohy
bující se v  lokalitě u  nádraží nebo 
u  Billy by měla trať překonávat po 
přejezdu.

„Díky semaforům odpadly kritické 
situace v tunýlku, do kterého auta vjíž
děla najednou z  obou stran, protože 
někteří řidiči nerespektovali dopravní 
značení. Druhým přínosem je čás

tečné zklidnění provozu na křižovatce 
ulic Na Betonce s Prvomájovou, kam 
od tunýlku po instalování semaforů 
auta přijíždějí po skupinkách podle 
toho, kdy dostanou zelenou,“ říká 
radotínský místostarosta Miroslav 
Knotek. Stojící řady vozidel se tak 
z  Prvomájové přesunuly do Vrážské, 
do její neobývané části. Prvomájové se 
tím ulevilo.

Světelná signalizace se objevuje 
před vjezdem do tunelu v  Prvomá
jové ulici i  za jeho výjezdem, další 
semafory stojí ve Vrážské v obou smě
rech – od Chuchle i od radotínského 
nádraží. „Toto řešení jsme prosazovali 
od samého počátku, ale kvůli neúpl
nému projekčnímu zpracování, a pře
devším nesouhlasnému stanovisku 
ze strany Dopravního inspektorátu 
Policie ČR z 27. února letošního roku, 
byla varianta se světelným signalizač
ním zařízením tehdy zamítnuta. Poté 
to vypadalo, že se semafory na pro
blematickém místě objeví v  červenci. 
Další zpoždění však přinesl zdlouhavý 
schvalovací proces, následná úprava 
projektu podle připomínek a  fyzický 
nedostatek semaforů od dodavatel
ské společnosti Eltodo,“ vysvětluje 
radotínský starosta Karel Hanzlík. 

Semafory zde zůstanou až do chvíle, 
než se otevře podjezd pod novým 
železničním mostem u  Horymírova 
náměstí a  Karlické ulice. Jeho zpro

Samotná realizace odpovídá projektu, je 
však nutné ptát se – byl při jeho vypra
covávání vůbec brán ohled na občany? 

Naprostým selháním je skutečnost, 
že veřejnost byla vyzvána k zapojení se 
až těsně před započetím prací, a proto 
vesměs nebyly její požadavky zapraco
vány. V případě podjezdu na Karlické 
tak byl bez možných výhrad zvolen fi
nančně poměrně nenákladný postup, 
který ale veškerou úsporu přenáší pří
mo na obyvatele formou dlouhodobě 
zvýšené dopravní zátěže, hluku, praš
nosti, časových a  dopravních nákla
dů – jde tedy opravdu o úsporu? 

Pozoruhodný je i postoj vedení rad
nice, které na jedné straně využívá 
optimalizaci pro sebeprezentaci, na 
straně druhé se zcela distancuje od 
veškerých negativních dopadů. A ne
váhá přitom poukazovat dokonce i na 
okolní obce. 

Např. v  Černošicích bychom se ale 
mohli inspirovat – aby nedošlo k roz
dělení obce, navrhují kompaktní al
ternativy protihlukových stěn, dále 
minimalizaci zásahů do veřejného 
a soukromého prostoru, zachování ze
leně, omezení rychlosti atd. Zkrátka vše 
pro to, aby Černošice zůstaly příjem
nou obcí, kterou prochází železnice, ne 
zástavbou v okolí koridoru. Především 
ale včas informují své obyvatele.

Situace se v  tomto ohledu lepší 
i  u  nás v  Radotíně, nemělo by se ale 
stávat, že veřejnost opět není infor
mována o  stavebním povolení takové 
stavby, jako je parkovací dům v  ulici 
Prvomájová, kam nutně přinese další 
dopravní zátěž... 

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

Železnice

9. 12. 2020 
  Otevření podjezdu pro auta 

mezi Horymírovým náměstím 
a náměstím Osvoboditelů

10. 12. 2020 až 18. 1. 2021
  Uzavírka tunýlku v  Prvomájové 

a  Vrážské ulici kvůli přeložce ply
novodu, uzavírka Vrážské u  Janky 
z téhož důvodu

18. 1. 2021 až 12. 3. 2021 
  Uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

25. 1. 2021 až 7. 3. 2021
  Částečné omezení a uzavírka v ulici 

Vrážská v místě bývalého skladu ČD 
související s přeložkou kanalizace

12. 3. 2021 až 19. 5. 2022 
  Uzavírka tunýlku v  ulici Prvomá

jová kvůli kompletní rekonstrukci 
mostní konstrukce

do 19. 5. 2022 
  Uzavírka tunýlku u restaurace Roz

marýn, probíhá kompletní rekon
strukce.

do března 2021
  Zřízení provizorní přechodové 

lávky pro pěší v radotínské stanici

srpen a listopad 2021
  Kompletní uzavírka přejezdu ve 

Velké Chuchli

srpen 2021 (14 dní) 
  Uzavírka radotínského přejezdu 

v ulici Na Betonce 
Zdroj: Správa železnic

Důležité termíny 
modernizace tratě

voznění je plánováno na začátek 
prosince. „Všechny i  nadále žádám 
o  trpělivost, modernizace železnice 
bohužel přináší očekávané kompli
kace v dopravě. Naším cílem je, aby se 
auta nehromadila a nestála v kolonách 
především v  obytné zástavbě,“ uvádí 
starosta Hanzlík. 

Pro řidiče, kteří Radotínem pro
jíždějí z  centra Prahy do Černošic, 
Dobřichovic a  do dalších míst, platí 
i  nadále objízdné trasy po Pražském 
okruhu a  po silnici na Strakonice. 
„Řada řidičů na vyznačené objízdné 
okruhy bohužel nedbá a  snaží se za 
každou cenu dostat do obcí dále podél 
Berounky přes Radotín. Nemáme však 
žádné páky, jak jim v  tom zabránit,“ 
konstatujte místostarosta Miroslav 
Knotek.

Úzký tunýlek se dočká celkové 
rekonstrukce v  další etapě moder
nizace železnice mezi Smíchovem 
a Radotínem. Trať nad ním se posune 
nahoru, aby rozšířeným obousměr
ným tunelem mohla projíždět vyšší 
vozidla – například hasičská auta. 
Kvůli nutnému navýšení koleji
ště nad tunýlkem a  celého přileh
lého úseku zahrnuli projektanti tuto 
stavbu až do další fáze rekonstrukce 
trati, která začne na začátku příštího 
roku a  zaměří se především na část 
u radotínského nádraží. 

Petr Buček

Semafory zklidnily dopravu u tunýlku.
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Od začátku října platí v celé Praze 
vyhláška zakazující spalovat uhlí, 
koks a uhelné brikety v kamnech 

a  kotlích, které nedosahují parametrů 
minimálně 3. emisní třídy. Starší zaří
zení 1. a 2. emisní třídy nebo vyrobené 
před rokem 2000 už nelze použít. 

Zájemci o dotaci na nový kotel mají 
poslední šanci na její získání. Musí si 
pořídit buď zařízení spalující výhradně 

Z úřadu

5. díl seriálu Radnice: Není úředník jako úředník
Ř íjnové pokračování seriálu 

Radnice se stejně jako další 
chystané díly věnuje radotín

ským úředníkům. Tento text vysvětlí 
dvě různá zaměření pracovníků úřa
du, články v příštích vydáních Novin 
Prahy 16 představí jednotlivé odbo
ry.

Lidé starající se o každodenní chod 
městské části lze rozdělit na dvě skupi
ny – na ty, kteří pracují pro zdejší sa
mosprávu a řídí se především pokyny 
přicházejícími od starosty, rady nebo 
vyplývající z  rozhodnutí zastupitel
stva. Druhou část kanceláří radotín
ského úřadu obsadili úředníci přímo 
zastupující zájmy státu. Ti až do roku 
2001 spadali pod okresní úřady, po 

jejichž zrušení se stali zaměstnanci 
místního úřadu.

První jmenovaná skupina radotín
ských úředníků se stará například 
o  majetek městské části a  pracuje na 
Odboru místního hospodářství. Eko
nomický odbor má zase na starosti 
finanční operace v  rámci radotínské
ho rozpočtu. Většina odborů je však 
spojená s výkonem státní správy. Týká 
se to například vydávání občanských 
průkazů a pasů, dopravních záležitos
tí, otázek životního prostředí, výstavby 
a také sociální a živnostenské agendy. 

„Současný model vzniklý po zru
šení okresních úřadů je pro občany 
často matoucí. Když dostanou od 
města pokutu za přestupek, do

mnívají se, že o  tom rozhodla ra
dotínská radnice, někdy dokonce 
starosta nebo rada. Tak to ale není. 
V takových případech se jedná o vý
kon státní správy a příslušní úředníci 
rozhodují samostatně a nezávisle na 
vedení radnice. Pokud však kupří
kladu Odbor místního hospodářství 
objedná opravu poškozené ulice, 
je to čistě rozhodnutí místní samo
správy,“ říká Pavel Jirásek, tajemník 
Úřadu městské části Praha 16. 

Funkce tajemníka je pro chod obce 
povinná. Stejně jako vybírá ze svého 
středu starostu, radu a  zastupitelstvo, 
musí mít i  svého tajemníka, který je 
šéfem všech místních úředníků. Jeho 
úkolem je vedení úřadu. Zároveň však 

Seriál Radnice

Milan Bouzek končí v radě, nahradí ho Petr Šiška
Dlouholetý radotínský radní Milan Bouzek ukončil své působení v Radě 
městské části Praha 16. „Skončit jsem chtěl už po posledních volbách, 
ale se starostou Karlem Hanzlíkem jsme se dohodli, že budu dohlížet na 
dokončení výstavby kanalizace a dalších sítí v lokalitě Zderazská,“ říká 
radní, který byl od roku 2006 neuvolněným místostarostou. Na pozici 
radního jej vystřídá zastupitel Petr Šiška.

Milan Bouzek je členem radotín
ského zastupitelstva od roku 
1994. Jakožto stavební inženýr 

se věnoval především svému oboru. 

„Kromě toho jsem posuzoval a  schva
loval také majetkové záležitosti jako 
například prodej obecních domů, 
ceny stavebních prací, prodej obec
ních pozemků či rozpočet městské 
části,“ říká Milan Bouzek. Na radnici 
postupně spolupracoval se všemi polis
topadovými starosty. S nedávno zesnu
lým Jiřím Holubem společně vyjed
návali odvedení tranzitní dopravy na 
Pražský okruh. „Rád vzpomínám také 
na léta, kdy radnici vedla Hana Žižková, 
předchůdkyně Karla Hanzlíka. V  její 
éře jsme po povodních v  roce 2002 
spustili budování protipovodňových 
zdí,“ vzpomíná Milan Bouzek. Z pozice 
místostarosty dohlížel také na budování 
inženýrských sítí a nových komunikací. 
Svůj čas věnoval rovněž zateplení sta
rého sídliště, výstavbě sportovní haly 
a v posledních letech se zaměřil na pří
pravu Centra Radotín i  na koordinaci 
modernizace železniční tratě. 

„Radotín se podle mého názoru 
v posledních letech proměnil na místo, 
na které mohou být radotínští občané 
právem hrdí. Z  dříve průmyslové 
obce se stal městskou částí s  pestrou 
nabídkou sportovního i  kulturního 
vyžití. To všechno díky týmům okolo 
starosty Holuba, starostky Žižkové 
a stávajícího starosty Hanzlíka, jejichž 
členem jsem měl tu čest být,“ uvádí 
Milan Bouzek. 

Jaké jsou další plány třiasedmdesátile
tého bývalého místostarosty Radotína? 
„Svým dětem budu pomáhat s rozvojem 
naší rodinné firmy. Jsem také předse
dou místního vodáckého klubu, který 
hodlám dále rozvíjet. A budu se věno
vat své velké zálibě, kterou je cestování 
s  batohem na zádech po Asii,“ uza
vírá Milan Bouzek, jenž letos plánoval 
návštěvu Vietnamu a Barmy. Koronavi
rus však jeho plány odložil. 

(buč)

působí jako personální ředitel – přijí
má nové zaměstnance a zodpovídá za 
nakládání s financemi v rámci úřadu. 
Pod tajemníka spadá celkem 7 odborů 
se 74 zaměstnanci. Jedná se o samotné 
úředníky, ale také například o údržbá
ře či uklízečky v bytových domech ve 
vlastnictví městské části. 

V letech 2007 a 2011 prošel radotín
ský úřad radikálními úspornými opat
řeními, která od roku 2007 ušetří roč
ně 7,34 milionu korun a od roku 2011 
dalších 2,39 milionu korun. „Díky 
těmto radikálním úsporám získá roz
počet radnice každoročně necelých 
10 milionů, které je možné investovat 
například do oprav komunikací, údrž
by zeleně a na financování nákladných 

investičních akcí,“ vysvětluje tajemník 
Pavel Jirásek.

Kdo se může stát úředníkem měst
ské části? Kromě bezúhonnosti, odpo
vídajícího vzdělání a délky praxe musí 
zájemce o  tuto práci úspěšně absol
vovat i speciální testy. „Do 18 měsíců 
po nástupu je nutné složit zkoušky 
odborné způsobilosti, které zahrnují 
nejen perfektní znalost vykonávané 
správní činnosti, ale také celé veřejné 
správy ČR a  všech základních práv
ních předpisů. Zkoušky se skládají 
pod specializovaným institutem zříze
ným přímo Ministerstvem vnitra ČR,“ 
uzavírá Pavel Jirásek, tajemník Úřadu 
městské části Praha 16. 

(buč)

Zemřel bývalý starosta Jiří Holub

Jiří Holub byl původní profesí sta
vební inženýr. Do čela radotínské 
radnice jej voliči vybrali ihned po 

sametové revoluci, v roce 1990, a poz
ději ještě dvakrát. O  jeho oblíbenosti 
svědčí volby konané v roce 2002. Ačko
liv už o pozici v zastupitelstvu neusilo
val, získal největší počet preferenčních 
hlasů a po následující čtyři roky působil 
jako radotínský místostarosta. 

Během 16 let jeho manažerské 
činnosti došlo v  Radotíně k  vidi

Ve věku nedožitých 90 let zemřel 27. srpna Jiří 
Holub, dlouholetý radotínský starosta, zastupitel, 
člen stavební komise, velký sportovec a milovník 
tenisu.

telným a  významným změnám ve 
všech oblastech místního dění, ať už 
šlo například o  výstavbu technické 
vybavenosti ve větší části Radotína, 
domu s  pečovatelskou službou Na 
Benátkách, nebo zdravotnického zaří
zení. Dařilo se i rekonstruovat místní 
komunikace, došlo k privatizaci byto
vých domů. V době jeho starostování 
se Radotín stal sídlem správního 
obvodu Praha 16.

Během působení Jiřího Holuba ve 
veřejném a  politickém životě získala 
městská část doslova novou tvář a stala 
se příjemným domovem pro více než 
osm tisíc obyvatel. Zaslouženým oce
něním jeho zdravého patriotismu bylo 
udělení čestného občanství Městské 
části Praha 16 na podzim roku 2006.

Poslední rozloučení s  Jiřím Holu
bem se konalo 2. září v  kostele sva
tého Petra a  Pavla. Na poslední cestě 
ho kromě rodiny doprovodilo i vedení 
radotínské radnice a  také zástupci 
partnerského města Burglengenfeld 
v čele s tamním místostarostou. 

(red)

Milan Bouzek vzpomíná na Jiřího Holuba

V srpnu zesnulý bývalý starosta Jiří Holub mě oslovil ve chvíli, kdy se 
v  Radotíně plánovalo budování kanalizace. Věděl, že se vodovody 
a  kanalizacemi profesně zabývám. Následně mi nabídnul místo na 

kandidátce a já jsem se v roce 1994 stal radotínským zastupitelem. Jiří Holub byl 
velkou osobností. Svými technickými znalostmi a  pracovitostí položil základy 
pro stavební rozvoj Radotína. Zároveň byl velmi skromným člověkem, který měl 
pochopení pro druhé a nad nikoho se nepovyšoval, ale ani se před nikým nepo
nižoval. V neposlední řadě byl Jiří Holub velmi statečným člověkem, což pro
kázal při boji se svou nemocí. Byl to zkrátka skvělý člověk, na kterého budu do 
smrti vzpomínat s úctou. 

PODĚKOVÁNÍ RODINY
Jménem rodiny všem velmi děkuji za projevenou účast, podporu a zaslané 
kondolence. 

Helena Holubová

Elektroauta mají novou nabíječku před biotopem

„Městská část Praha 16 při
stupuje velmi aktivně 
k  chytrým technolo

giím. Zkušenosti s  automobily využí
vajícími elektřinu máme již od roku 
2011, kdy byly v Radotíně instalovány 
první dvě veřejné nabíjecí stanice pro 
elektromobily, a  jako první v  Praze 
jsme získali dva vozy využívající tuto 

platformu,“ uvádí Karel Hanzlík, sta
rosta Městské části Praha 16. 

Radotínská radnice uzavřela s  ak 
ciovou společností Pražská energe
tika memorandum o spolupráci, které 
obsahuje i  seznam lokalit, ve kterých 
se objeví i  další veřejné dobíjecí sta
nice. Kromě zařízení, které je nově 
zprovozněno v  ulici K  Lázním, jde 

ještě o  dobíjecí stanice na Sídlišti, na 
náměstí Osvoboditelů a ve Výpadové.

„Věřím, že nabíjecích stanic bude 
v  hlavním městě přibývat a  pro nás, 
případné zájemce o  ekologicky přija
telné projekty, budou ceny těchto vozů 
v  budoucnu zajímavější, tedy nižší,“ 
dodává Karel Hanzlík. Podle mís
tostarosty Miroslava Knotka je nača
sování symbolickým momentem, pro
tože Radotín jako první městská část 
v Praze začal využívat elektromobily ve 
spolupráci se společností ČEZ. Nyní se 
otevřela první nabíjecí stanice od firmy 
PRE v rámci projektu Metropolitní sítě.

Pražská energetika pokračuje ve 
výstavbě infrastruktury pro dobíjení 
elektroaut v  hlavním městě prostřed
nictvím svého programu Metropolitní 
sítě PRE. Do konce roku 2022 by ve 
veřejném prostoru mělo vzniknout až 
441 dobíjecích stanic. Ta v ulici K Láz
ním je úplně první. 

Jana Hejrová

Dobíjecí stanice od společnosti Pražská energetika stojí v ulici K Lázním, 
přímo naproti biotopu. Najednou se postará až o dvě vozidla, její nabíjecí 
výkon činí 22 kilowattů.

Starý kotel už není možné používat
biomasu s  automatickým přikládá
ním, plynový kondenzační kotel, nebo 
tepelné čerpadlo. Příjem žádostí v této 
v pořadí třetí a poslední výzvě skončí 
30. října 2020 v  16 hodin. Informace 
k  podání žádostí je možné vyhledat 
na internetových stránkách portalzp.
praha.eu, v záložce „ENERGETIKA“ – 
„Kotlíkové dotace Praha III“. 

(red)

Nabíjet je možné dvě auta najednou.
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Milan Bouzek bude mít více času 
na radotínský vodácký oddíl.
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1. ČT  AULA ZŠ RADOTÍN
  19:00, Vlasta Redl a Tichá 

parta
Náhradní koncert za zrušené dubnové 
představení. Zpěvák, textař, skladatel 
a hudebník s osobitým projevem, který 
bravurně zvládl skloubit rock, folk a lido-
vou hudbu. Vstupné 360 Kč v předprodeji, 
390 Kč na místě

KINO RADOTÍN
17:30, Štěstí je krásná věc, ČR
Výhra balíku peněz v loterii člověku roz-
hodně změní život. Otázka je, zda je to vždy 
k dobrému?

20:00, Noví mutanti, USA
Snímek Noví mutanti je zasazen do pro-
středí izolovaného psychiatrického zařízení, 
kde je držena skupina mladých mutantů. 
Disponují totiž děsivými schopnostmi, které 
nezvládají.

2. pÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Křupaví 

mazlíčci, USA/ŠP
Animované dobrodružství pro celou rodinu, 
kde hlavní roli hrají kouzelné sušenky. 
Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás 
proměnit právě v to zvíře, které sníte.

20:00, After: Přiznání, USA
Osudový vztah vzorné dívky Tessy a nebez-
pečného tajemného Hardina projde divo-
kým vývojem i nečekanou zradou.

3. so  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Pinocchio, 

IT/VB/FR
Pinocchio není zrovna nejvzornější klučina 
a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky 
nimž prožívá nespočet napínavých dobro-
družství.

17:45, PRO CELOU RODINU, Děda, 
postrach rodiny, USA
Děda (Robert De Niro) se má nastěhovat 
do Peterova pokoje. Stará přátelství jsou 
rázem zapomenuta. Z dědy se stal nepřítel 
číslo jedna.

20:00, Noví mutanti, USA

4. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Cafe Robinson, DS 

Gaudium, Jiří Žáček
Poetická kavárna pro dospělé
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na 
místě

6. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, V síti: Za školou, ČR

Experiment, který naléhavým způsobem 
otevírá téma zneužívání dětí na internetu. 
Verze přístupná od 12 let bez doprovodu 
rodičů.

20:00, Bábovky, ČR
Film Bábovky, natočený podle knižního 
bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové, 
vypráví o tom, že všichni jsme propojení 
a díky tomu i malé věci dokážou někdy 
otřást světem.
 

7. sT  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče

KINO RADOTÍN
17:30, Tajemní impresionisté, IT
Film na doposud veřejnosti nepřístupných 
obrazech ze soukromých sbírek odhaluje 
tajemství umělců, jakými byli Manet, Monet 
a další.

20:00, Kanáři, FR/RUM
Inspektor Cristi rozehrává nebezpeč-
nou dvojí hru s policií a mafií. Cestuje na 
Kanárské ostrovy, aby se naučil šifrovanou 
pískanou řeč.

8. čT  KINO RADOTÍN
  17:30, Šarlatán, ČR

Strhující životopisné drama výjimečného 
muže obdařeného léčitelskými schop-
nostmi na pozadí dobových událostí.

20:00, Raoul Taburin, FR
Komedie podle stejnojmenné knihy geniál-
ního ilustrátora, humoristy a autora Miku-
lášových patálií Jeana-Jacquese Sempého 
vypráví půvabný příběh o přátelství, lásce, 
důvěře i strachu z vlastní slabosti.

 9. pÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Máša 

a medvěd: Mášiny písničky, 
RUS

Okouzlující animované příběhy nerozlučné 
dvojice, která si získala srdce dětí i dospě-
lých na celém světě. A tentokrát s porcí 
písniček!

20:00, Štěstí je krásná věc, ČR

10. so  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, Mlsné 

medvědí příběhy, ČR
Nedvěd a Miška spolu podnikají ta nejbláz-
nivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji 
nacpali svá věčně hladová bříška.

17:30, PRO CELOU RODINU, Princezna 
zakletá v čase, ČR
Princeznu Ellenu od narození provází příslib 
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čaroděj-
nice Murien.

20:00, Šarlatán, ČR

NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA
BIOTOP RADOTÍN
Havelské posvícení (více na str. 6)

11. NE  NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA
  BIOTOP RADOTÍN

Havelské posvícení (více na str. 6)

13. Út  KOSTEL ČCE RADOTÍN
  18:30, Koncert loňských 

absolventů

KINO RADOTÍN
17:30, Tajemní impresionisté, IT

20:00, Krycí jméno Lev, FR
Upjatý psychiatr Romain je fascinovaný 
svým novým pacientem Leo Milanem, 
který o sobě tvrdí, že je mezinárodní 
agent s krycím jménem Lev. Ale on je 
přeci jen blázen, ne? No, možná ne…

14. St  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Vlastníci, 

ČR
Jiří Havelka se při volbě tématu nové kome-
die inspiroval vlastními zážitky ze schůzí 
vlastníků bytových jednotek.

17:30, Afrikou na pionýru, SR
Celovečerní road movie přináší ještě blázni-
vější a odvážnější výpravu, než jaké známe 
díky žlutým trabantům Dana Přibáně.

20:00, Ronnie Wood: Někdo tam 
nahoře mě má rád, VB (více na str. 7)

15. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Casting na lásku, ČR

Komedie o tom, jak všichni pořádní chlapi 
vymřeli.

20:00, Karel, ČR (více na str. 7)
 

16. pá  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Červený 

střevíček a 7 statečných, 
J. KOR

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných 
červených střevíčků, které ji promění na 

hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden 
háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, 
když zjistí, že zmizely, použije veškerá 
kouzla a čáry, aby je dostala nazpět.

20:00, Ženská pomsta, ČR
Filmová komedie o podvedených ženách, 
které spojila pomsta nevěrným manželům.

17. So  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Princova 

cesta, FR/LU
Když při jedné ze svých procházek po 
pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvlád-
ného a zraněného starce, netuší, jak velké 
tajemství před ním leží.

17:30, Bábovky, ČR

20:00, Karel, ČR (více na str. 7)
  

18. NE  AULA ZŠ RADOTÍN
  19:00, Víš přeci, že nesly-

ším, když teče voda; kome-
die v režii Pavla Háši

Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa 
Konvalinková, Libuše Švormová, Eva 
Janoušková a Jiří Ptáčník. Tři příběhy, které 
můžou potkat každého z nás.
Náhradní termín za zrušené představení ze 
dne 22. 3. Vstupenky jsou platné.
Vstupné: 430 Kč v předprodeji, 450 Kč na 
místě

20. ÚT  KOSTEL ČCE RADOTÍN
  18:30, Ej, srdenko moje

Koncert z díla Klementa Slavického, jehož 
výročí narození si v letošním roce připomí-
náme (22. 9. 1910 – 4. 9. 1999). Na koncertě 
vystoupí žáci a učitelé ZUŠ a vzdají tak 
poctu patronu naší školy.

KINO RADOTÍN
17:30, Casting na lásku, ČR

20:00, Jak býti dobrou ženou, FR/BEL
Juliette Binoche v hlavní roli satirické 
komedie o hledání rovnosti žen a mužů.

21. St  AULA ZŠ RADOTÍN
  19:00, Velká cesta domů

Dan Přibáň a jeho divoké vyprávění o tom, 
jak dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do 
Prahy a mimochodem při tom objeli svět!
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na 
místě

KINO RADOTÍN
17:30, Ženská pomsta, ČR

20:00, Vzpomínky na Itálii, IT/VB
V dojemném filmu se Liam Neeson poprvé 
potkává před kamerou se svým synem 
Micheálem Richardsonem, a to přímo 
v rolích otce a syna.

22. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Karel, ČR (více na 

str. 7)

20:00, Chlast, DÁN
Existuje teorie, že by se každý člověk měl 
narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. 
Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkel-
sen) a jeho tři přátele, unavené středo-
školské učitele, a pustí se do experimentu, 

při kterém si po celý den udržují hladinu 
alkoholu v krvi.

23. pÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Máša 

a medvěd: Mášiny písničky, 
RUS

20:00, Disco, NOR
Disco je netradiční film o dospívání, přijetí 
sebe sama, fanatismu a bizarních formách 
spirituality v éře sociálních sítí.

24. So  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Pinocchio, 

IT/VB/FR

17:45, Štěstí je krásná věc, ČR

20:00, After: Přiznání, USA

27. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Alchymická pec, ČR 

(více na str. 7)

 20:00, #jsemtady, FR/BEL
Když se slavný francouzský šéfkuchař 
zčistajasna rozhodne vyrazit na druhou 
polokouli za tajemnou dívkou, kterou poznal 
na internetu, pak je jasné, že může jeho 
příběh skončit všelijak.

28. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Bábovky, ČR

20:00, Žaluji!, FR/IT (více na str. 7)

29. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Karel, ČR (více na 

str. 7)

20:00, Ženská pomsta, ČR

30. pÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Červený 

střevíček a 7 statečných, 
J. KOR

20:00, Kdo si myslíš, že jsem, FR/BEL
Padesátiletá Claire Milaud si vytvoří na 
sociálních sítích falešný profil čtyřia-
dvacetileté krásky se jménem Clara, aby 
zjistila, jestli ji její přítel Ludo náhodou 
nepodvádí.

31. So  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Princova 

cesta, FR/LU

17:30, Léto patří rebelům, SR/SRN
Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý 
rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým 
vždycky prožil ty nejlepší prázdniny.

20:00, Karel, ČR (více na str. 7)

Kulturní program na říjen pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

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

AKCE – KINO RADOTÍN

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

Kalendář

VELKÁ CESTA DOMŮ – 21. ŘÍJNA V AULE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dan Přibáň a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do 
Prahy a mimochodem při tom objeli svět! Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny 
autogenů a hlavně to nebrat celé moc vážně! Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné 
problémy, ale lezlo nám to na nervy mnohem méně, než jsme čekali. Vždycky je to sranda, 
když to přežijete! A tahle cesta je jednou velkou přehlídkou hodně černého a někdy až 
nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslíte, to se vám musí stát!

Pojďte si poslechnout, jak jsme vyrazili z jihu Indie až na její sever mezi pohřební 
hranice magického Váránasí, do Nepálu a podhůří Himálaje, pro výškový rekord 
dvoutaktního auta. A pak čím níž, tím hůř, přes průsmyky plné sněhu, vody 
a kamenů do mystického malého Tibetu v Ladaku a na hranice Pákistánu – země se 
špatnou pověstí, která ukázala, že nic není tak zlé, jak to vypadá v televizi, zatímco 
Čína vypadala mnohem hůř, než vypadá v televizi! Technokratická diktatura jak ze 
sci-fi. Svět budoucnosti, kde nechcete žít! A zase zpátky do minulosti mezi koně, 
hory a jurty Kyrgyzstánu, abychom konečně v uzbeckém Samarkandu dokončili 
cestu kolem světa! A odsud pak ve stopách naší první výpravy na dno pouště 
vyschlého Aralu až konečně domů!

Dva trabanti, maluch a jawa, Češi, Slováci a možná přijde i jeden šílený Polák!

Přijďte i vy, stojí to za to!

Film Bábovky vznikl na motivy knihy Radky Třeštíkové. V hlavních rolích hrají 
Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Barbora Poláková, Táňa Pau-
hofová a Marek Taclík.
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Kulturní rouška

Kdy jste byli 
n ap o s l e 
dy v  kině, 

v  divadle, na 
nějaké zajímavé 
výstavě? Dáváte 
přednost večeru 
u  televize nebo 
knihy? Potřebu
jeme vůbec kulturu k  životu? Zejména 
v době covidové?

Někomu se může i  zdát, že se bez 
kultury klidně obejdeme. Jiný nabyde 
dojmu, že se obejdeme i  bez povin
né školní docházky :) nebo třeba bez 
sportu. Jenže kultura formuje naši 
osobnost, stejně jako sport formuje naši 
fyzickou kondici, stejně jako se ve ško
le naprostá většina z nás naučí (mimo 
jiné) číst a psát.

Někdo třeba neviděl v  životě žádné 
divadlo, koncert nebo fotbal a  tvrdí, že 
tyhle věci k  životu vůbec nepotřebuje. 
Ale to neznamená, že tyhle věci nejsou 
důležité pro jiné. Přijde mi to podobné, 
jako když někteří tvrdí, že ještě neviděli 
nikoho, kdo má covid, takže tahle ne
moc neexistuje. Tolik věcí v životě jsme 
neviděli, a přesto existují.

Kultura není vrozená ani zděděná, 
je naučená. A co je považováno v jedné 
kultuře za obvyklé, nemusí být v  dru
hé kultuře vůbec normální. Například 
v Japonsku kultura připravuje obyvatele 
měst k tomu, aby byli co nejvíc ohledu
plní, nošení roušek je tam již pár let sa
mozřejmostí. Bez ní nevyjde nikdo, kdo 
má rýmu nebo kašel, a s virovými nemo
cemi mají velké zkušenosti. 

I my jsme se již trochu poučili, i když 
je toto téma myslím pro nás stále velkou 
neznámou. V západních státech povin
nost nosit roušky uvnitř od jara vůbec 
nezrušili. V restauracích, barech, diva
dlech je obvyklé hned u vstupu napsat 
svůj kontakt, aby trasování, v  případě 
výskytu covidu, proběhlo co nejrych
leji. 

Já se cítím docela zmatená nejen 
z  ne ustále se měnících pokynů vlády, 
které jsou od zdi ke zdi, ale také mne 
matou sebevědomé názory různých 
doktorů především stomatologů, on
kologů a  jiných „odborníků“ na covid. 
Někteří dokonce tvrdí, že roušky jsou 
politická záležitost. 

Můj názor s  dovolením je, že jsou 
symbolem ohleduplnosti a vlastně i ur
čité kultury. A protože jsem kulturistka 
a tu naši radotínskou kulturu mám moc 
ráda a svůj život si už bez ní nedovedu 
představit, budu nosit roušku na kul
turních akcích, i když vás skrz zapocené 
brýle asi nepoznám, bude mi to nepří
jemné, a ještě se mi rozmaže rtěnka. 

Jenže nasazená rouška je asi to nej
jednodušší, nejekonomičtější, ohledu
plné a  vcelku kulturní řešení, jak za
chovat mimo jiné i kulturu. „Přežijeli 
kultura, přežije národ.“ To řekl mece
náš umění, významný ekonom a man
žel Medy Mládkové Jan Mládek a já kul
turistka to podepisuji a těším se na vás.

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Slovo kulturistkyOndřej Havelka: Mám radost, když publikum tančí
Hlavním tahákem Havelského posvícení, které se v Radotíně odehraje 10. a 11. října, bude koncert 
swingové kapely Melody Makers v čele s Ondřejem Havelkou. Vystoupí v sobotu od 15 hodin.

S jakým programem přije-
dete na Havelské posví-
cení?

Zahrajeme výběr toho nejlepšího, 
říkáme tomu nejkrasší kusy z našeho 
repertoáru. Vystoupí kompletní 
Melody Makers, které tvoří 14 muzi
kantů a tři sólisté, včetně mě.

Vystupujete rádi na lidových vese-
licích?
Hrajeme rádi pod širým nebem 
a  podobné akce máme v  oblibě. Lidé 
často nevědí, kdo zrovna vystoupí, 
a  jejich reakce bývají spontánní. Kdo 
nás nezná, toho často překvapí, jaký 
zvuk má náš orchestr a  jaká energie 
z té hudby sálá. V Radotíně zahrajeme 
už odpoledne, a  to mívá publikum 
ještě hodně sil. Večer bývají lidé una
venější. Myslím společensky.

Vaše swingové melodie přímo vyzý-
vají k tanci, očekáváte, že publikum 
roztancujete?
Běžné koncerty bývají pro sedící pub
likum, ale venkovní vystoupení bývají 
na stání a  pak je to na dobré náladě 
publika. Stává se, že lidé začnou tančit. 
To je milé.

Na radotínském biotopu se pra-
videlně konají swingové taneční 
večery. Takže pokud jejich účastníci 
dorazí, budete mít před pódiem 
živo.
To by bylo skvělé, těšíme se!

Zatancujete si vy osobně rád?
Do tance se moc nehrnu. Zatančím si 
jen na jevišti.

Jaké publikum na vaše koncerty 
chodí?
Je to různé, na menších městech 
máme spíše starší příznivce. Ale ve 
větších metropolích se naše publi
kum v poslední době omlazuje. Swing 
zažívá velký návrat. Rodí se kluby 
swingového tance a jejich členové pak 
rádi na naše koncerty chodí.

Čím si vysvětlujete, že zrovna 
swing zrozený před sto lety zazna-
menává takový návrat na výslunní?
Jedná se o  nesmrtelný žánr. Swing 
je velmi rafinovaný a  energický, má 
krásné melodie i harmonie a také str
hující rytmus. Melody Makers hrají 
na živo bez velkého přizvučení, téměř 
akusticky, amplifikace je jen velmi 
malá. Pro publikum je to nečekaný 
zážitek. Decibely navíc nepotřebu
jeme, protože hudba swingu je sama 
o sobě velmi energická.

Narazit na mladé lidi v oblečení 
z 30. let minulého století vlnící se 
v rytmu swingu je stále běžnější. 
Překvapuje vás to?
Ani moc ne. Swing je velmi pestrý 
zábavný párový tanec a  žádné dis
kotékové hopsání. Na těch, kteří se 
navíc i převlečou a mají dobové účesy, 
je vidět, že je to opravdu hodně baví. 

Vidím kolem sebe také řadu mladých 
nově vznikajících swingových kapel. 
Hrají však v menším obsazení než náš 
big band. Tomu se ale nedivím, pro
tože udržet pohromadě větší těleso je 
strašně složité a náročné.

To asi platí zvláště v současné 
situaci. Co vám dala a vzala dnešní 
koronavirová doba?
Na jaře jsme měli mít plný program, 
ale nic jsme neodehráli. Část kon
certů jsme přesunuli na podzim, 
celkově vzato je situace pro nás 
z  existenčního hlediska hodně slo
žitá. Příjemné bylo, že jsem mohl 
s  rodinou strávit půl roku na ven
kově. To představovalo milé zasta
vení ve fofru běžného profesionál
ního života. Ale všechny ty zmatky 
a podivnosti ze strany naší vlády mě 
štvaly. To se mi krutě nelíbí. Vládní 
garnitura situaci nechutně populis
ticky zneužívá.

Radotín je místem hodně spojeným 
se sportováním. Co vy a sport?
Dříve jsem velmi intenzivně hrával 
golf. Tento sport mám hodně rád, ale 
věnuji se mu i  kvůli času mnohem 
méně než v  minulosti. Nemám však 
rád snobskou atmosféru, která golf 
provází, proto se vyhýbám všem tur
najům. Od malička miluji dostihy, 
ale jen jako divák. Podobně to mám 
s hokejem. 

Petr Buček

PROGRAM HAVELSKÉHO 
POSVÍCENÍ V RADOTÍNĚ

SOBOTA 10. ŘÍJNA
Velké pódium  
(náměstí sv. Petra a Pavla)
10.30  Old Fashion Trio, světové 

i české nejen jazzové 
evergreeny

11.30  Šermířské vystoupení 
skupiny Alotrium

11.45  Old Fashion Trio
12.45  Šermířské vystoupení 

skupiny Alotrium
13.00  Bratři v tricku: Prasečí 

cirkus
15.00  Ondřej Havelka & Melody 

Makers
16.30  Vystoupení chodce na 

chůdách
17.00  Harry Band
19.30  Pink Floyd revival – Czech
    
Malé pódium (Biotop Radotín)
10.30  MŠ Petrklíč
11.00  Bombarďák – punková 

kapela pro děti
12.00  Divadelní spolek Gaudium: 

Kolik má Praha věží
13.00  MŠ Jeden Strom
14.00  Milan Peroutka a skupina 

Perutě
16.30  Olga Lounová & Band 
     
NEDĚLE 11. ŘÍJNA
Velké pódium  
(náměstí sv. Petra a Pavla)
10.30  Třehusk, staropražské 

písně
13.00  Petr Spálený, Miluše 

Voborníková a kapela 
Apollo band

14.00  Bratři v tricku: Běžkařská 
odysea 

15.30  Yo Yo Band
    
Malé pódium (Biotop Radotín)
10.30  MŠ Radotín
11.00  Už jsme doma: Pět ran do 

čepice – písničky pro děti
13.00  Sway Away – kapela 

studentů Gymnázia Oty 
Pavla

15.00  O5 a Radeček

Havelské posvícení chystá kulturu pro každého

Kapely, divadla, program pro malé 
i dospělé návštěvníky – Havelské 
posvícení nabídne jako každý rok 

velmi pestrý víkendový program. Hlavní 

pódium bude stát na tradičním místě na 
náměstí svatého Petra a Pavla před sta
rou školní budovou. Druhá stěžejní část 
posvícení se odehraje na biotopu. 

Vše odstartuje sobotním dopoledním 
vystoupením hudebního seskupení Old 
Fashion trio, které zahraje české i  svě
tové jazzové evergreeny. V  11  hodin 
bude na biotopu k  vidění vystoupení 
skupiny BomBarďák s  písněmi, které 
glosují svět rodičů a dětí. Jejich autorem 
je Jiří Jelínek, známý díky svým skvělým 
představením z divadel Minor, Husa na 
provázku či DNO. Členem kapely je 
také Michal Dalecký, představitel Žížaly 
ze seriálu Kancelář Blaník.

Duo Bratři v  tricku sklízí úspěchy 
na festivalech a  patří k  souborům, 
které se v Radotíně představí poprvé. 
Krátce po poledni zahraje vtipné 
pouliční divadlo nazvané Prasečí cir
kus a v neděli se vrátí se svou neméně 
zábavnou Běžkařskou odyseou.

Pódium na biotopu obsadí ve 
14  hodin Milan Peroutka s  kapelou 

Perutě. Zpěvák s radotínskými kořeny 
oslovuje převážně mladé publikum. 
V poslední době je známý hlavně jako 
moderátor Snídaně s Novou a kromě 
zpěvu se věnuje také herectví.

Poté už se na hlavní scéně od 
15  hodin objeví orchestr Melody 
Makers v  čele s  Ondřejem Havel
kou. Jejich pestrý repertoár zahrnuje 
atraktivní skladby širokého žánrového 
spektra, sahající od hollywoodských 
muzikálů až po vrcholná čísla swin
gových bigbandů. Sobotní program 
na biotopu poté uzavře zpěvačka Olga 
Lounová. Na minulém vystoupení 
v Radotíně sklidila velký aplaus nejen 
za svůj hit Jsem optimista.

Večerní vrchol sobotního programu 
pak zajistí od půl osmé Pink Floyd 
revival. Náchodské uskupení naserví
ruje publiku atmosféru prožitku živě 

hraných „Floydů“ včetně vizuální 
a světelné alegorie.

Atraktivní podívanou nabídne také 
nedělní program Havelského posví
cení. Dopoledne vystoupí na biotopu 
kapela Už jsme doma s  pro ně méně 
obvyklým programem. Namísto typic
kého rocku zazpívají dětem rozpustilé 
písničky. A nebude chybět ani klaun.

Pro pamětníky přijede do Radotína 
zazpívat Petr Spálený a  Miluška 
Voborníková s  kapelou Apollo Band. 
Jejich koncert je na programu posví
cení ve 13 hodin a  v  15.30 přijde na 
řadu další známá kapela Yo Yo Band. 
Část nedělních představení se ode
hraje také na biotopu. Od 13 hodin si 
tam bude možné poslechnout kapelu 
Sway Away, složenou ze studentů 
radotínského gymnázia. 

(kor)

Koncert pro děti, plný divokých písní a tanečků, odehraje kapela BomBarďák.
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Na Havelském posvícení vystoupí Ondřej Havelka s celým orchestrem Melody Makers.
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Výherci z minulého čísla:
Martin Šustek, Radotín
Zuzana Vopálková, Radotín
Jindřich Hašek, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 15. 10. 2020 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
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Těžká – řešení

Tři vylosovaní správní 
luštitelé získají 
volnou vstupenku do 
radotínského bazénu 
na 120 minut.

Kino zve na Gotta i Rolling Stones

Radotínská knihovna rozší
řila svou nabídku o  zajímavé 
tituly. Zde jsou tipy na některé 

novinky.
První kniha, kterou dovolil v Paříži 

žijící a  francouzsky píšící Milan 
Kundera přeložit do češtiny, se jme
nuje Slavnost bezvýznamnosti 
a s maximální péčí ji přeložila Anna 
Kareninová. Jde o  příběh několika 
pařížských přátel, jejichž současná 
setkání v  zahradách nebo na večír
cích se snově prolínají se zasedáním 
Stalinova politbyra. V  Česku stoupá 
literární sláva Michaely Klevisové, 
dvojnásobné držitelky ocenění Nej
lepší česká detektivka. Její poslední 
kniha Drak spí je nominovaná na 
Knihu roku v  kategorii Společenský 
román a  možná se stane i  další nej
lepší českou detektivkou. 

Kniha Písek, kterou napsal Hugh 
Howey, se řadí mezi apokalyptické 
thrillery. Než se do knihy vnoříte, 
pořádně se nadechněte – může to 
být naposledy. Tereza Boučková 
putovala na kole Bhútánem, zemí 
hřmícího draka, hor, klášterů a  vše
mocných penisů, královstvím štěstí, 
jak se taky Bhútánu říká. Své zážitky 
popsala v  cestopisné knize Bhútán, 
má láska. Ohňostrojení Roberta 
Fulghuma je ohňostrojem vtipu 
i  moudrých zamyšlení. Na jaké židli 
Fulghum nejraději sedává? O čem si 
povídá se starou indiánkou? Proč se 
pořád vrací do Česka? 

Kniha Sarah Bakewellové V  exi-
stencialistické kavárně s  erudicí 
a zároveň s lehkostí líčí životní osudy 
předních evropských myslitelů, spiso
vatelů a dramatiků — Martina Heide
ggera, Alberta Camuse, Jana Patočky 
a dalších. Dílo Pavla Juříka Schwar-
zenbergové – Nic než rovné čtená
řům přináší celkový pohled na his
torii a  odkaz rodu Schwarzenbergů, 
informace a  portréty jeho nejvý
znamnějších osobností, rodokmeny 
a  popisy erbů. Mezi životopisnou 
literaturu patří i kniha Jdu s hlavou 
vztyčenou – příběh rodiny Milady 
Horákové, který napsal Daniel Anýž. 
Čtivá a napínavá kniha vychází k 70. 
výročí komunistické vraždy Milady 
Horákové. 

Analytik Daniel Prokop v  knize 
Slepé skvrny pohlíží na problémy 
a  výzvy současného Česka i  světa. 
Neřešená chudoba a exekuce, nerovné 
vzdělávání a  omezené životní šance, 

Knihovna nabízí  
novinky všech žánrů

Renomovaná režisérka Olga Malí
řová Špátová natáčela s  Karlem 
Gottem po dobu celého jednoho 
roku a  díky jeho upřímné otevře
nosti vznikl nezvykle osobní až 

nárůst populismu a  neschopnost na 
něj reagovat, mýty o veřejném mínění 
zastiňující realitu – to vše souvisí 
s klesající důvěrou Čechů v demokra
cii a  s  její životaschopností ve stále 
složitější realitě. Čítanka z Českého 
lesa a  jeho podhůří autorky Marie 
Špačkové přináší v pětadvaceti kapi
tolách příběhy, pověsti i  historicky 
podložené události z  různých lokalit 
tohoto opomíjeného území v  západ
ních Čechách. 

Pro milovnice napětí napsala Joy 
Fieldingová knihu Na špatném 
místě. Thriller úspěšné kanadské 
autorky vypráví příběh čtyř žen, 
pro které se hledání partnera stane 
nebezpečnou hrou o  život. Román 
předního českého prozaika Jiřího 
Hájíčka Plachetnice na vinětách 
se odehrává na jihočeském venkově. 
Zamýšlí se nad napjatými rodinnými 
vztahy, lidskou osamělostí i  neče
kaným dotekem pozdního citového 
okouzlení. 

A  jaké tituly jsou nově v  oddě
lení pro dětské čtenáře? Říkejte mi 
Manolo je poslední svazek ze série 
Manolito Brejloun. Autorkou série je 
Elvira Lindo a v závěrečném osmém 
díle série se vrátíme ke všem posta
vám, které Brejlouna provázely jeho 
dětstvím. Z množství fantasy románů 
pro mladistvé nabízíme sérii Temné 
koruny Kendare Blakeové, temnou 
fantasy plnou vášní a intrik. S chutí si 
ji přečtou hlavně dívky.

Vyprávění o víle Puntičce a  jejích 
zvířecích i  lidských přátelích sepsala 
Eva Vychodilová a  ilustracemi ozdo
bila Michaela Susová. O víle Puntičce 
se dozvíme více v  pondělí 5. října, 
kdy nám o ní bude vyprávět autorka 
knížky Eva Vychodilová a  vernisáží 
otevře výstavu obrazů ilustrátorky 
Michaely Susové. Pro nejmenší nabí
zíme prostorové leporelo s  krátkým 
textem známé pohádky O  chytrém 
Jakubovi a  kouzelné fazoli, auto
rem je Vojtěch Kubašta. 

Čtenářům od 7 let je určen cyk
lus o  Valentýnce Ivany Peroutkové. 
Poslední svazek se jmenuje Valen-
týnka a  veterinární ordinace, ten
tokrát Valentýnku k nové hře inspiruje 
její pejsek Hugo, který si zraní ucho. 
Dvanáctiletí detektivové mohou pát
rat po Záhadě zamčeného kupé. 
Tak se jmenuje další případ pro W + 
W od Robin Stevensové. 

Irena Farníková

Karel Gott ve snímku Karel

Fo
to
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intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příz
nivcům, nenaskytl. Zároveň v  něm 
nechybí Gottův nadhled a  humor. 

Ronnie Wood: Někdo tam nahoře 
mě má rád, středa 14. 10. od 
20:00 hodin
Režisér Mike Figgis přináší velmi 
osobní portrét všestranného umělce 
a kytaristy legendární kapely Rolling 
Stones. Dokument vypráví příběh 
od skromných začátků v  severním 
Londýně, kde muzikantovi starší 
bratři pomáhali formovat jeho 
hudební nadání, až po více než 50 
let trvající kariéru Ronnieho Wooda.  

Žaluji, úterý 28. 10. od 20:00 hodin
Nový film Romana Polanského 
vypráví o  slavné Dreyfusově aféře. 
Snímek získal ve Francii tři Césary 
(včetně toho za nejlepší režii) a také 
Velkou cenu poroty (Stříbrný lev) 
na festivalu v  Benátkách 2019. 

Alchymická pec, úterý 27. 10. od 
17:30 hodin
Film nekatalogicky rozkrývá Švank
majerovo dosavadní myšlení 
a  tvorbu, nechce být pouhým shr
nujícím dokumentem, ale přede
vším živým, imaginativním a  hra
vým situačním filmem. A především 
ukazuje, že i  světová kinematografie 
může vznikat „na koleně“ a že skrze 
autentický prožitek magického světa 
lze možná zvítězit… i nad smrtí. 

(kin)

4 tipy Kina Radotín
Karel (více projekcí, termíny na 
str. 5)
Celovečerní dokumentární film 
Karel přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a  do duše Karla Gotta. 

Radotínské kino připravilo na říjen vedle 
klasických premiér i dva dokumenty spojené 
s hvězdami hudebního světa. Film Karel vypráví 
o slavném českém zpěvákovi, ve snímku 
Ronnie Wood se diváci dozvědí zajímavosti ze 
života kytaristy Rolling Stones.

Kino/knihovna/sudoku
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
- klasické i automatické brány – vrata
- mříže do sklepů panelových domů
- dveře ocelové – vchodové
- vchodové branky a vrátka
- ploty dle vašeho výběru
- regály – vinotéky
- okrasné mříže
- schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

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

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

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, 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 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu

www.praha16.eu
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Informace
pro inzerenty
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Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

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

část Praha 16 v nákladu 6 560 výtisků. 
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.
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Noviny Prahy 16 pro správní obvod 
Prahy 16 (Radotín, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává 
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výtisků. V případě zájmu inzerovat 
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CENÍK INZERCE 

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

MOBILNÍ PEDIKÚRA A MANIKÚRA 
- manikúra, masáž plosek 
-  lak, gellak 
- pedikúra přístrojová (suchá) 
- pedikúra kombinovaná (mokrá + bruska) 

 
Vladimíra Skleničková 

Tel.: 736 670 141 

ALPINE PRO OUTLET  
SPORTOVNÍ ODĚVY ZBRASLAV

OBCHOD S PÁNSKÝM, DÁMSKÝM A DĚTSKÝM ZNAČKOVÝM 
OBLEČENÍM, OBUVÍ A OSTATNÍM VYBAVENÍM PRO SPORT, 
VOLNÝ ČAS I BĚŽNÉ NOŠENÍ. 

OBLEČENÍ NA CELÝ ROK / OUTDOOROVÁ OBUV / BATOHY / ČEPICE / FUNKČNÍ 
PRÁDLO / SOFTSHELLOVÉ OBLEČENÍ / LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ / SLUNEČNÍ BRÝLE 
RELAX / IMPREGNACE / KARIMATKY / SPACÁKY … 
SKLADEM ZBOŽÍ NOVÝCH I STARŠÍCH KOLEKCÍ a to vše za skvělé ceny! 

OTEVÍRACÍ DOBA PO-PÁ 9:00 – 17:30 HOD 

* Slevové kupóny a jiné akční nabídky není možné kombinovat. Kupón je nutné předložit obsluze obchodu při nákupu zboží. 

PLATNOST KUPÓNU: OD 1.10.2020 DO 31.10.2020. 

SLEVA PLATÍ NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ VČ. ZLEVNĚNÉHO! 

KDE NÁS NAJDETE?

ALPINE PRO OUTLET

ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 431
156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV

(300 metrů od Zbraslavského nám.)

info@alpine-store.cz
www.alpine-store.cz 

 

pro řízení nákladního auta (sklápěč) 
Nástup možný ihned nebo po dohodě. 

 

      V případě zájmu práce možná i o víkendech. 
 

Informace na tel.: 736 688 955 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KENJUTSU KENJUTSU je japonský šerm s 
japonským mečem katanou. Vučujeme 

styl KATORI, kde vedle meče je i tyč, 
krátké zbraně, kopí a halapartna.

informace na tel: 604 604 553

NÁBOR DO ODDÍLŮ BOJOVÝCH 
UMĚNÍ RADOTÍN

KARATE DO Karate je japonské bojové umění, které 
trénuje nejen fyzické tělo, ale převážně 

rozvíjí ducha a všeobecné pohybové 
dovednosti. KARATE je také nově 

Olympijským sportem.
ZŠ LOUČASNKÁ

Úterý a čtvrtek

Sokol - Radotín

Přijmeme
řidiče sk. C

Pro řízení a obsluhu
fekálního vozu MAN,
oblast Praha západ.

Nástup možný ihned
nebo po dohodě.

Informace na tel.:
736 688 955

e-mail:
garbine@seznam.cz

ZZT projekt s.r.o
Karlická 1 407 / 39a

153 00 Praha 16

www.zztprojekt.cz

mobil: 736 640 616

Plastové akumulační nádrže s výměníky tepla a dlouholetou garancí:
Kotle na tuhá paliva – Krbové vložky – Ohřev vody – Solární ohřev vody

KONZULTACE – NÁVRH – CENOVÁ NABÍDKA – VÝROBA
ZABUDOVÁNÍ DO TOPNÉHO SYSTÉMU

Brigáda na víkend
SO 8:00–18:00 + NE 5:00–13:00

Firma Michal Šimek s.r.o. velkotržnice 

v Lipencích hledá muže či ženu do skladu,

na pravidelné brigády po celý rok.

Vychystávání objednávek pro cílové 

zákazníky ve skladu ovoce-zelenina.

Nástup možný ihned.

Nabízíme velmi dobré finanční 

ohodnocení a přátelské zázemí,  

pevná pracovní doba.

Kontakt 8:00–20:00 po–pá, 602 384 723 

pan Tomáš Karger

NOVÝ KOSMETICKÝ SALON

Kosmetické služby
Přístrojová kosmetika

Prodlužování řas metodou 
řasa na řasu

Kontakt:
Žitavského 496,  

156 00 Praha 5 - Zbraslav
V objektu Patium Zbraslav

email: monika@monsalon.cz

www.monsalon.cz
tel: 731 245 431
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Náklad 6 560 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, 

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

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 29. 10. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. 10. 2020.
Za obsahovou a věcnou správnost od
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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“ 8,9 kg 
do 10 990 Kč 

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 7,9 kg 
do 8 990 Kč 

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

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

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

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

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

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

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

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940  www.hanarozenska.tk

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 



|10| Sport

Lakrosový Frank Menschner Cup popáté pro Radotín

Po zrušeném Memoriálu Aleše 
Hřebeského a  dlouhém spor
tovním půstu se v Radotíně od 

čtvrtka 3. do soboty 5. září uskutečnil 
pátý ročník boxlakrosového turnaje 
Frank Menschner Cup.

Nejistá situace zasáhla i  do jeho 
příprav a  zabránila v  účasti týmům 
ze zámoří, ze Skandinávie, z  Izraele 
a těsně před turnajem i z Anglie. 

Do zápasů se nakonec zapojilo 
10  týmů z  Nizozemska, Belgie, Fran
cie, Německa, Polska, Rakouska 
a České republiky. Složení turnaje tak 
bylo velmi pestré a pro všechny hráče 
to byla vítaná příležitost sejít se a utkat 
se, tím spíš, že naprostá většina evrop
ských lakrosových turnajů i  vrcholné 
světové akce byly letos zrušeny.

Turnaj nese jméno Franka Men
schnera, dlouholetého účastníka 

Memoriálu Aleše Hřebeského 
a  nadšeného podporovatele lakrosu 
a Radotína. Frank sem přijel poprvé 
s  týmem Rebels v  roce 2001 a  od té 
doby nevynechal jediný ročník až 
do svého náhlého úmrtí v roce 2015. 
Oproti prestižnímu dubnovému 
Memoriálu Aleše Hřebeského je 
Frankův turnaj uvolněnější a poklid
nější, od samých počátků se jedná 
hlavně o  turnaj pro evropské týmy 
a všechny dosavadní ročníky vyhráli 
domácí radotínští hráči. Ti byli favo
rity i letos. 

Lakrosový klub Custodes letos 
staví do ligy dva vyrovnané týmy – 
Red a White – a ty také nastoupily do 
turnaje. Hrací systém má několik zají
mavých prvků. Všechny týmy hrají 
v  základní části dohromady, každý 
odehraje čtyři zápasy proti různým 

Ve finále se utkaly radotínské týmy, úspěšnější byli po velkém boji bílí.
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duje o nasazení do playoff. Boduje se 
nejen vítězství v zápase, ale i každá ze 
třetin zápasu, takže je stále o co hrát.

Brzy se ukázalo, že domácí budou 
opět bojovat o  trofej. Nejvážnějším 
soupeřem jim byl tým 1. BLC Köln, 
v  jehož dresech nastoupilo několik 
reprezentantů Německa. Zápas mezi 
Němci a LCC Red patřil k vrcholům 
základní části turnaje. 

Po dvou hracích dnech bylo roz
hodnuto o  semifinálových dvojicích: 
LCC White vyzvali 1. BLC Köln 
a LCC Red nastoupili proti Old Dogs 
Plzeň. Němci začali proti bílému 
radotínskému týmu dobře a  ujali se 
vedení 3:0. Domácí se ale nevzdali, 
otočili skóre na 5:3 a vedení udrželi až 
do konce zápasu. Na vítězství 9:6 měl 
lví podíl Štěpán Friedl, který skóroval 
pětkrát. 

Průběh druhého semifinále byl 
jasnější. LCC Red dokázali uhlídat 
nejnebezpečnějšího hráče soupeře, 
Dominika Peška, a  převálcovali Old 

FRANK MENSCHNER CUP 
2020 – KONEČNÉ POŘADÍ
1. LCC White (CZE)

2. LCC Red (CZE)

3. 1. BLC Köln (GER)

4. Old Dogs Plzeň (CZE)

5. TJ Malešice (CZE)

6. Prague Sports (mezinárodní 

tým)

7. KAC Lacrosse (AUT)

8. Polish Eagles (POL)

9. Orange Warriors (NED)

10. Fries & Cocks (BEL/FRA)

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
Nejlepší útočník: Jan Fišer 

(Prague Sports)

Nejlepší obránce: Tomáš Hájek 

(LCC White)

Nejlepší přechodový hráč: 

Leonard Nöring (1. BLC Köln)

Vítěz kanadského bodování 

a nejlepší střelec: Jiří Košťál 

(LCC Red, 16+8)

Nejlepší brankář: Viktor Bláha 

(LCC Red)

Podrobné informace o turnaji 
najdete na www.FMCup.cz. 
Turnaj finančně podpořily hlavní 
město Praha a Městská část 
Praha 16.

1. a 1. říjA0 – rDoín

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

Dál vStUpí sUpNaHiToIcéh šeMuAlTrUm, třeUs… 
3. Zón hRníc pVků pOět u. kLázím– pRkUš: lGoWoKHo, hMaY, mLoání n oLiče

4. zón n pRkVišt pře bAc aEnU: řeEsNí pOdJc
HaElKé pSvícNí bDeZaájNoV.0HoInStánOvým pOdJe výrBků tAdčníc řeEsL očeStEní

2. hVeSké pSvícNí
ZačátKUlUríh pOgAm j p oANyOd1.3HoIn– běhMíkNdVéh pOgAm vStUpí:

Dál vStUpí sUpNaHiToIcéh šeMuAlTrUm, třeUs… 

HaElKé pSvícNí bDeZaájNoV.0HoInStánOvým pOdJe výrBků tAdčníc řeEsL očeStEní

1. náměsí s. pTr aPaLa

Onře hVeKa
& mLoYAkRs

HaRyBaD
PiKLoD rViAl– cEc

YoOAn
PeRPálNý

MiUšeVoOríkVá
aKaEl aOlOAn

BrTřiVRiKu

2. aEálRaOtínKéh bOtPu
OlAOuOvÁ & bNd

MiAnPeOuKa
aSkPiAErTĚ

OAAdče
BoBaďák
Už jMeDoA: 
PětRa d čeIc
SwYWa
DsGaDiM

HaElKé pSvícNí bDeZaájNoV.0HoInStánOvým pOdJe výrBků tAdčníc řeEsL očeStEní

Dogs Plzeň 13:6. Plzeňané v  zápase 
o bronz nestačili ani na hráče od Rýna 
a  prohráli 3:6. Páté místo vybojo
val tým TJ Malešice s velmi mladým 
a  houževnatým kádrem, což dává 
naději pro budoucnost lakrosu.

Ve finále pak radotínské týmy před
vedly parádní lakrosovou exhibici. 
V  napínavém a  atraktivním zápase 
hraném ve vysokém tempu nakonec 
vyhráli bílí 12:10. 

Radotínské finále potvrdilo domi
nanci LCC v českém lakrosovém ryb
níčku. Že to tak ale zdaleka nebývalo 
vždycky, se mohli návštěvníci turnaje 
dozvědět na výstavě k 40. výročí zalo
žení klubu, které letos Custodes slaví. 
Příběh o  tom, jak se z  legrační hry 
v „turisťáku“ povedlo vybudovat nej
větší klub v zemi a uspět i v zahraničí, 
je jedinečný a určitě nekončí. Dalším 
krokem je dobudování zastřešení 
východní tribuny stadionu u  soko
lovny a  stavba nové kamerové věže, 
které už jsou v plném proudu. 

Ondřej Mika

Tomáš Hájek (v bílém) byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje, Jiří Košťál (v čer-
veném) vyhrál kanadské bodování a Viktor Bláha (vpravo) kraloval brankářům.
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Koronavirus způsobil 
badmintonistům dlouhou pauzu

Trenérka Halka Bitmanová (dole uprostřed) s radotínskými badmintonovými nadějemi

Radotínská základní škola se od 
září zapojila do programu Tre
néři ve škole, který přivádí do 

výuky mládežnické trenéry z  míst
ních sportovních oddílů. Nejdříve se 
nejmladší žáci po pět týdnů věnují 
atletice, během celého školního roku 
přijdou na řadu i další sporty – lakros, 
volejbal, judo, basketbal, badminton 
a fotbal. 

Trenéři zapojení do programu 
vedou jednou týdně hodinu tělocviku. 
Všichni z nich prošli akreditovaným 

školením. Do školních tréninků se 
zapojují také učitelky a  učitelé, kteří 
v  dalších hodinách využívají nabyté 
poznatky už bez účasti koučů. Pro
gram Trenéři do škol funguje napří
klad na základních školách Prahy 6, 
Prahy 13 nebo v  Příbrami. Stojí za 
ním bývalí úspěšní sportovci v  čele 
s  ragbistou Janem Macháčkem nebo 
fotbalovým koučem Antonínem 
Barákem. Garantem radotínské tre
nérské skupiny je úspěšný fotbalový 
reprezentant a  bývalý žák zdejší 

Prvňáci už trénují v hodinách tělocviku

Červenec a srpen platí v badmin
tonovém světě za měsíce, kdy má 
tento sport turnajovou pauzu, 

a  tak se radotínským hráčům spolu 
s  jarním nouzovým stavem přestávka 
natáhla téměř na půl roku. „K trénin
kům jsme se před prázdninami vrátili 
ještě v  květnu, ale zápasový kalendář 
se rozjel až v  září,“ říká mládežnická 
trenérka oddílu Sokol Radotín Meteor 
Praha Halka Bitmanová. 

Hned pár dnů po ostrém startu 
obnovené sezony přišly první úspěchy. 
Na zářijovém Benáteckém poháru, 
kterého se zúčastnili reprezentanti, 
extraligoví i nejlepší juniorští badmin
tonisté, nenašel přemožitele radotín
ský Ondřej Král, medaile sbíral také 
Pavel Drančák, další zlato vybojovala 
Sabina Milová a stříbrní byli Kateřina 
Mikelová a Michal Hubáček.

Ondřej Král získal zlato ve dvouhře 
i ve čtyřhře, kde spojil síly se svým tré
ninkovým kolegou a úřadujícím mis
trem ČR Janem Loudou. Pavel Dran
čák s  Vojtěchem Šelongem v  deblu 
vybojovali bronz, stříbrný skon
čil Michal Hubáček s  křemežským 
Petrem Beranem. Pavel Drančák při
dal i titul v mixu s Magdalénou Lajdo
vou z Astry Zahradní Město.

Sabina Milová potvrdila své nasa
zení a skončila zlatá. Finále si zahrála 

se svou oddílovou parťačkou Kateři
nou Mikelovou. Ta sice ještě patří mezi 
juniorky, ale daří se jí už také v kate
gorii dospělých, kde se momentálně 
pohybuje na čtvrté příčce celostátního 
žebříčku.

Tato největší současná mládež
nická naděje radotínského oddílu 
vybojovala o  týden později na turnaji 
U19 v  Hradci Králové třetí místo ve 
dvouhře. Ve čtyřhře pak spolu s  par
dubickou badmintonistkou Lucií 
Krpatovou získala zlato. „Katka je po 
zranění nohy, které ji ještě přece jen 
trochu limituje. Zejména v  pohybu 
po kurtu je tréninkový výpadek znát, 
“uvádí Halka Bitmanová. Vítězství ve 
čtyřhře je velmi cenné, ve finále totiž 
radotínskopardubický pár porazil 
duo českých juniorských reprezentan
tek Hořínková/Valentová.

Kateřinu Mikelovou trénuje 
i  v  letošní sezoně šestnáctinásobný 
mistr republiky Jakub Bitman. Ten 
se od září zapojil i  do přípravy dal
ších mládežnických nadějí trénujících 
v  radotínské sportovní hale. Vrchol 
sezony čeká na radotínské hráče příští 
rok v  květnu, kdy se uskuteční mist
rovství republiky v novém prostoru O2 
universum v  Libni. Radotínský oddíl 
bude organizátorem šampionátu. 

„V  extralize družstev jsme se letos 

rozhodli spoléhat na české hráče. 
Tým je složen převážně z oddílových 
badmintonistů a  doplněn posledním 
mistrem republiky ve dvouhře Janem 
Loudou jako hostujícím hráčem,“ 
popisuje Halka Bitmanová. Oddíl 
bude letos o  titul bojovat ve složení 
Kateřina Mikelová, Sabina Milová, 
Ondřej Král, Pavel Drančák, Matěj 
Hubáček a  jako hostující Jan Louda, 
Jan Janoštík a  Magda Lajdová. Jakub 
Bitman pokračuje v hostování v týmu 
Klimkovic. V předchozí kvůli korona
viru nedohrané sezoně figuroval tým 
Sokol Meteor PrahaRadotín mezi 
čtyřmi semifinalisty.

Jeden velký úspěch si zdejší bad
mintonisté připsali i  letos v  létě, kdy 
se toho moc nedělo. Český badmin
tonový svaz každým rokem vybírá 
20 nejlepších mládežnických oddílů 
podle postavení hráčů v  žebříčku. 
Radotínský oddíl dosáhnul na nej
vyšší příčku a  díky tomu získal od 
svazu finanční odměnu. „Bude 
po užita na výchovu talentů a odměny 
trenérů, kteří se o  talenty starají. Ti 
si ji určitě zaslouží, neboť svým svě
řencům věnují velkou dávku svého 
volného času,“ vysvětluje Halka Bit
manová. 

Petr Buček

VLAKEM: 5 minut chůze podél řeky 
ze stanice černošice
autem: Radotínská 40, Černošice

Jak se k nám dostat?

RISTORANTE & PIZZERIA GOURMET

nově otevřeno
středa - neděle 11:30 - 22:00

FELLINIS_CERNOSICE

pravá italská restaurace 
v černošicích.
vaří zde ŠÉFKUCHAŘ
CARMELO PRESTER.

Objednejte si jídlo
online nebo rozvoz
na webu: fellinis.cz
tel.: 603 222 230

Prodej vín
a italských surovin.

Zemřel zakladatel radotínské 
atletiky Karel Winkler

Po krátké nemoci zemřel 
v polovině září ve věku 86 let 
Karel Winkler, poslední ze 

zakladatelů radotínského atletic
kého oddílu. Loni od vedení radnice 
převzal Cenu Městské části Praha 
16 udělovanou významným osob
nostem Radotína.

Karel Winkler byl od založení 
klubu v  roce 1963 jeho hlavním 
tahounem a  srdcařem. Trénoval 
nespočet atletů z  Radotína a  okolí. 
Mezi nejlepší svěřence Karla Win
klera patřili mistři ČSSR Jindřich 
Slanina (z  roku 1966 v  běhu na 
200 metrů) a Karel Blahovec (1973, 
250 metrů překážek).

V  oddíle působil také jako funk
cionář, rozhodčí a  šéftrenér. V  60. 
a 70. letech patřil do trenérské rady 
Středočeského kraje, kde se staral 
o  mladší dorost a  úsek sprintů. Za 

své trenérské úsilí získal několik 
ocenění, mimo jiné i  cenu Otakara 
Jandery. Trenérskou funkci vykoná
val Karel Winkler až do roku 2010, 
poté už mu to jeho zdravotní stav 
neumožňoval. Přesto stále zůstá
val spjat s  radotínským atletickým 
oddílem. 

Petr Dubský

Karel Winkler trénoval mistry 
republiky, za svou činnost získal 
nejedno ocenění.
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Do výuky se zapojují trenéři se zkušenostmi z trénování mládeže.
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Jubilejní české derby ovládl  
v Chuchli slovenský kůň

Na září přeložené 100. české 
derby vyhrál na závodišti ve 
Velké Chuchli slovenský hně

dák Opasan s žokejem Radkem Koplí
kem. Z  dostihu s  dotací dva miliony 
korun bral vítěz přesně polovinu.

Na start nejlépe honorovaného 
rovinového dostihu ve střední Evropě 
se postavilo 13 tříletých hřebců a  tři 
klisny. Těsně za Opasanem doběhla na 
druhém místě Vivienne Wells v sedle 
s  dvojnásobným německým šam

pionem Alexandrem Pietschem. Třetí 
příčku si rozdělili Troop Commander 
s  žokejem Zdenko Šmidou a  Franci
mor s Davidem Liškou.

Hned od začátku dostihu se na 
první pozici usadila německá klisna 
Vivienne Wells, naproti tomu Opasan 
se pohyboval na chvostu závodního 
pole. V  cílové rovince se však kůň 
slovenské stáje Bormann vydal rychle 
kupředu a s jistotou zvítězil. 

(buč) 

Opasan s Radkem Koplíkem v cíli 100. českého derby
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základní školy Martin Jiránek. Cílem 
programu je „vrátit děti na ulici“ 
neboli motivovat je k tomu, aby seděli 
méně u  počítačů a  telefonů a  více 
sportovali ve venkovním prostředí. 
Finanční prostředky na zapojení pro
jektu v Radotíně poskytla zdejší rad
nice.

Všechny třídy radotínské základní 
školy mají od loňského září hodinu 
tělocviku navíc, která se věnuje pla
vání v novém krytém bazénu. Rodiče 
částečně na tyto hodiny finančně při
spívají, většinu nákladů však hradí 
provozovatel bazénu – společnost 
Radotínská o. p. s., jejímž zřizovate
lem je Městská část Praha 16. „Oběma 
projekty, plaváním i  účastí trenérů 
v  hodinách tělesné výchovy, směřu
jeme ke zkvalitnění výuky a  využití 
potenciálu radotínské školy, která má 
nadstandardní podmínky pro rozvoj 
schopností dětí v duchu starořeckého 
pojmu kalokagathia,“ říká Miroslav 
Knotek, radotínský místostarosta, 
který má v gesci školství a sport.

(buč)

Inzerce
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Výborný burčák doprovodili Jitka Zelenková i Jan Kalousek

Vsobotu 12. září proběhl 
12. ročník Radotínského Bur
čákobraní. Počasí bylo přímo 

ukázkové, a  i  přes nutná hygienická 
opatření se návštěvníci skvěle bavili. 

Výborný bílý i červený burčák nabí
zelo deset převážně moravských 
vinařů, návštěvníci mohli ochutnat 
i  originální burčákovou ledovou 
tříšť a  zmrzlinu. Ti, kteří dorazili 

na náměstí svatého Petra 
a  Pavla, si mohli zakous
nout i  některou z  nabí
zených dobrůtek, jako 
například kýtu od kosti, 
klobásu, chléb se škvarky 
anebo výborné sýry, které 
se hodily především k  pro
dávaným vínům.

Krásný den doprová
zela i  muzika. Tu správnou 
náladu hned od začátku 
navodila cimbálová kapela 
Roberta Kováče, následo
val vzpomínkový swing 
od Swing Melody Sextetu 

a  večer rozproudila Jitka Zelenková 
a  Jan Kalousek s  kapelou. To už se 
pod pódiem i tančilo.

„Jsem moc rád, že jsme se i  přes 
různá koronavirová opatření mohli 

Vbývalé kotelně na náměstí 
Osvoboditelů otevřela díky 
radotínské radnici své nové 

centrum nezisková organizace 
Humanitární pomoc Ukrajině. Ta 
od roku 2015 pomáhá lidem ve vál
kou zmítané oblasti na východě této 
země. Vozí jim především oblečení, 
hračky a  školní pomůcky pro děti. 

Radotínská radnice nevyužívané pro
story pronajala za zvýhodněných pod
mínek. Slavnostního otevření centra 
se zúčastnil ukrajinský velvyslanec 
v České republice Jevhen Perebyjnis. 

„Sami jsme zažili agresi východních 
sousedů, kdy svět jenom přihlížel, jak 
je naše země okupována. Proto jsem 
rád, že jsme mohli organizaci a ukra

Radotín pomáhá válkou zasažené Ukrajině
jinským občanům podat pomocnou 
ruku alespoň v  této podobě a  nabíd
nout prostor pro zřízení tohoto cen
tra,“ říká radotínský starosta Karel 
Hanzlík. Humanitární organizace 
v prostorách staré kotelny nabízí veřej
nosti také výstavu fotografií z nedávné 
historie Ukrajiny a z probíhající války. 
Malá galerie je otevřená vždy ve středu 
a  o  víkendech v  odpoledních hodi
nách. V těchto dnech je možné centru 
předat i  jakoukoliv materiální pomoc 
pro děti z východní Ukrajiny.

„Organizaci Humanitární pomoc 
Ukrajině jsem založil v roce 2015, na 
východě této země se narodila moje 
babička,“ říká Petr Oliva, který do 
Prahy přesunul své aktivity z  jižních 
Čech. Boje na východě Ukrajiny mezi 
separatisty a vládními silami probíhají 
od roku 2014. Celkový počet obětí je 
téměř 14 tisíc, tisíce z nich jsou civi
listé. Téměř dva miliony lidí z  Don
basu uteklo před válkou do jiných částí 
Ukrajiny anebo do Ruska.

(buč)

Letopisecká komise uspořádala 
přednášku Filipa Vojtáška (na 
snímku), nazvanou Radotín 

a  okolní obce pod palbou hloubkařů. 
Pojednávala o útocích letadel za druhé 
světové války. Přednášku doprovodila 
výstava leteckých modelů od Vlasti
mila Ehrmanna.

Pod palbou 
letadel

Aby nebylo potřeba nasa
dit roušky, proběhlo Vítání 
občánků mimořádně venku, 

na Místě u řeky. Noví občánci už byli 
trochu odrostlejší, původní vítání mělo 
být na jaře, ale kvůli koronavirové 
pandemii bylo odloženo. Radotínský 
starosta Karel Hanzlík krom milých 
slov předal rodičům občánků krásnou 
růži, pamětní knížku, dáreček z místní 
knihovny a zlatý přívěsek.

(jav)

Vítání občánků na Místě u řeky

Vpůlce září se v  Koruně konal 
tradiční Čaj o třetí pro radotín
ské seniory a  seniorky. I  přes 

rozsáhlá hygienická a  bezpečnostní 
opatření kvůli aktuální situaci se 
senioři skvěle bavili u scének známého 
baviče minulého století – Felixe Holz
manna v podání imitátora Davida Šíra. 
Návštěvníci si z  akce odnesli vitamí
nové občerstvení.

(jav)

Seniory rozesmály 
Holzmannovy 
vtipy

Princezna zakletá v  čase je nová 
česká pohádka (na fotce záběr 
z  filmu) režiséra Petra Kubíka. 

Její premiéru hostil radotínský biotop 
za účasti tvůrců a  herců. Producen
tem a spoluautorem scénáře k filmové 
pohádce je radotínský zastupitel Vik
tor Krištof, který se objevil i na plátně.

(jav)

Pohádka 
od radotínského 
producenta a zastupitele

Ochutnat nejrůznější jídla 
z  domácích kuchyní radotín
ských sousedů mohli návštěv

níci Home Food Festu, který se konal 
na biotopu. Ve třinácti stáncích se 
za symbolické ceny prodávaly napří

Pochoutky od sousedů

Radotínský biotop se s  prázd
ninami loučil dnem plným 
atrakcí především pro dětské 

návštěvníky. Mezi nejúspěšnější láka
dla akce nazvané Biotop Day patřil 
aquazorbing a vodní houpačka. Velmi 
oblíbená byla také vodní klouzačka 
a již tradičně dílnička Petrklíče. Velký 
zájem byl také o tombolu, k pohotové 
atmosféře sobotního odpoledne při
spěla muzika DJ Dina 21.

(red)

Biotop Day: 
Loučení s prázdninami

Divadelní spolek RePublika 
odehrál v Koruně své předsta
vení Boss Babiš. Dílo vzniklé 

Do Koruny přijel Boss Babiš

po roce opět sejít a ochutnat letošní 
burčák. Provedli jsme mnoho 
mimořádných organizačních opat
ření jak před akcí, tak i  v  rámci ní, 
která potenciálně snížila či snižují 
možnost přenosu koronavirové 
nákazy. Rozšířili jsme plochu akce, 
pravidelně probíhalo dezinfikování 
stolů a  lavic, které nebyly oproti 
jiným programům tak koncentro
vané v  jednom místě a  pod party 
stany,“ říká radotínský starosta Karel 
Hanzlík. 

Velký dík patří i  dlouholetému 
spolupořadateli této akce, Čes
kému archívu vín z  Vrážské ulice 
v  Radotíně, který rovněž pořádá 
jednu dnes již z  nejprestižnějších 
vinařských soutěží v  České repub
lice – Vinaře roku. 

(jav)

na základech knihy investigativního 
novináře Jaroslava Kmenty pořádně 
rozesmálo radotínské publikum.

(red)

klad vietnamské 
závitky s  vepřo
vým masem, kre
vetami a  zeleni
nou, nechyběly 
ani tapas, kachna 
se zelím, řízek 
s  bramborovým 
salátkem, cuke
tový bramborák se 
slaninou, hovězí 
na česneku, dančí 

gulášek s  chlebem, čočkovořepné 
karbanátky či zeleninový kuskus. Ze 
sladkých teček návštěvníci ochutnali 
poctivé české buchty nebo piškotový 
dortík se šlehačkou.

(hej)

Koule ve vodě aneb oblíbený 
aquazorbing
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David Šír alias Felix Holzmann

Vítání občánků se letos přestěho-
valo na čerstvý vzduch.
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Zázemí si společně prohlídli velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen 
Perebyjnis (uprostřed) a radotínský starosta Karel Hanzlík (vpravo).
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Burčákobraní nabídlo tento nápoj i jako ledovou tříšť nebo ve formě zmrzliny.

Jitka Zelenková roztancovala 
publikum před pódiem.
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Satirický kabaret Boss Babiš v radotínské Koruně



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

T
radiční posvícení je každoročně 
pro Radotín největší kulturní 
a  společenskou událostí. S  jeho 
přípravami jsme začali už na 

jaře, letošní organizace se do posledních 
chvil neustále přizpůsobovala aktuál-
nímu vývoji koronavirové situace. 

Aby nedocházelo k  velkému shlukování 
návštěvníků, mělo se posvícení konat na 
několika místech. Kromě tradičního pódia 
na náměstí sv. Petra a Pavla bylo druhé 
jeviště plánováno na biotopu, další části 
dvoudenních slavností by se odehrávaly 
na jiných místech, například v parku před 
budovami druhého stupně základní školy 
v ulici K Lázním. Mezi stánky jednotlivých 
prodejců se počítalo s většími rozestupy, 
pamatovalo se rovněž na speciální místa 
pro dezinfekci návštěvníků. Byl připraven 
velice zajímavý program na dvou pódiích. 

Několikaměsíční přípravy však nakonec 
přišly vniveč. Přesto děkuji všem čle-
nům organizačního týmu připravujícího  
23. ročník Havelského posvícení za odve-
denou práci a celou řadu podnětů, které 

nás dlouho nechávaly v  naději. Vedle 
zpřísňujících se vládních nařízení hrála 
při našem rozhodování velkou roli také 
skutečnost, že jsme nechtěli přivést do 
problémů prodejce, kteří na posvícení 
plánovali nabízet své zboží. Do svých pro-
duktů by museli investovat značné pro-
středky a akce zrušená na poslední chvíli 
by pro ně byla velkou ztrátou. Roste navíc 
i riziko, že by se pár hodin před akcí odhlá-
silo několik stánkařů či někdo z vystupu-
jících v programu na jednom z pódií, takže 
by nebylo možné je nahradit. 

Pevně věřím, že se vše brzy vrátí k nor-
málu a Radotín nepřijde o další kulturní 
či sportovní akce. Pořádání různých kul-
turních aktivit totiž považuji za důležitou 
součást našeho společenského života. 
Pokud se situace zlepší, pokusíme se 
zrušené posvícení nahradit jinou akcí, na 
které se opět radotínští občané budou 
moci setkat při pohodové atmosféře.

Váš
Karel Hanzlík, starosta Městské části 

Praha 16 (Radotín)

Havelské posvícení, o kterém říjnové Noviny Prahy 16 informují, se 
nakonec konat nebude. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 
jsme se s velkou lítostí rozhodli tuto tradiční akci zrušit. Noviny však 
už v té chvíli byly vytištěné. 


