
Vážení  
spoluobčané, 
cílem našeho sna-
žení na radnici 
je, aby se v Ra-
dotíně dobře žilo, 
a k tomu patří 
i různá opatření a změny, které sou-
visí s pohybem lidí po městské části. 
Dnes už je jasné, že nemůžeme do-
nekonečna vše přizpůsobovat autům. 
Naopak, výhody mají získávat pře-
devším chodci. Proto připravujeme 
usměrnění tranzitní dopravy na pá-
teřní komunikace a děláme pěší tra-
sy bezpečnějšími a komfortnějšími. 
Příkladem mohou být nové nádražní 
podchody a bezpečné lávky, které lidi 
převedou přes silnici nebo přes řeku.

Před pár lety jsme prosadili novou 
autobusovou linku 248 a stále čas-
těji nám na ni na radnici přicházejí 
pozitivní ohlasy. Mnoho lidí nemusí 
sjíždět z kopce dolů autem, děti se 
dostanou rychle a bezpečně do školy. 

Naší strategií je pozitivní motiva-
ce. Když budou mít pěší k dispozici 
bezpečné trasy, rádi je využijí. Pokud 
dáme lidem možnost jezdit autobu-
sem, nechají někteří z nich své auto 
doma. Motivovat lidi je podle mého 
názoru lepším řešením než vykoná-
vat represi spočívající v nařízeních 
a složitých pravidlech. Kromě toho 
dlouhodobě čelíme nedostatku stráž-
níků a policistů, takže ona represe ně-
kdy ani není možná.

Vylepšovat Radotín na stále přívě-
tivější místo k životu však nejde úplně 
snadno. Za každou změnou, novým 
chodníkem, novou lávkou jsou dlou-
há jednání se všemi zainteresovanými 
úřady a organizacemi. Když ale vidí-
me, že například několik let připravo-
vaný projekt našich lávek přes hlavní 
dopravní tepnu u Horymírova ná-
městí nebo antimonopolním úřadem 
na dlouhá léta zabrzděná výměna 
přemostění přes Berounku konečně 
naberou směr ke svému cíli, přichází 
velká radost a úleva.

Přeji vám pevné zdraví a klidné 
dny!

Váš 
Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Chodci využijí nové trasy
Především chodcům začíná v Radotíně malá revoluce. Po centru městské části využijí jiné trasy, 
než byli po dlouhé desítky let zvyklí. Kromě komfortu se díky novým podchodům, chodníkům a láv-
kám mohou těšit na vyšší bezpečnost.

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 606 324 
www.femat.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

VYKOUPÍME 
VÁŠ OJETÝ VŮZ
ŠKODA Plus

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. 
Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše na protiúčet, nebo v hotovosti. 
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Když architekti mluví o  moder-
ních sídlech, používají spojení 
„město krátkých vzdáleností“. 

Jedná se o  to, aby se obyvatelé mohli 
rychle dostat tam, kam potřebují – na 
zastávku hromadné dopravy, ke ško-
lám nebo do obchodů. A  pěkně po 

svých, ne auty, která zabírají hodně 
prostoru, jsou náročná na parkování 
a své okolí zatěžují hlukem i emisemi. 
„Radotín měníme tak, aby se po cen-
trální oblasti mezi nádražím, školami 
i  okolními sídlišti dalo pohybovat 
pěšky nejen komfortně, ale především 

bezpečně,“ říká radotínský starosta 
Karel Hanzlík.

Architekti hovoří o Radotínu jako 
o  ideálním místě krátkých vzdále-
ností. „Vlakové nádraží v centru měst-
ské části a nedaleká občanská vybave-
nost vytvářejí výborné podmínky pro 

to, aby lidé co nejvíce chodili po naší 
městské části pěšky,“ říká Jana Zdrá-
halová, radotínská obyvatelka a peda-
gožka zaměřená na urbanismus, která 
působí na Fakultě architektury ČVUT 
(více v rozhovoru na str. 4).

První vlaštovkou velkých změn pro 
chodce je právě dokončený podchod 
spojující nádražní nástupiště s místem 
u přejezdu. Jeho otevření naplánovala 
Správa železnic na středu 1. června. 
Nejen pro obyvatele nového sídliště 
tím skončí nebezpečná cesta k  vlaku 
vedoucí přes přejezd a poté přes Vráž-
skou ulici. Cestu k nádraží si zde navíc 
mnoho lidí nebezpečně zkracovalo 
překonáváním vozovky mimo pře-
chody v  nepřehledném místě mezi 
přejezdem a  sousední křižovatkou. 
Nemluvě o těch, kteří k vlaku chodili 
přímo kolejištěm.

Nový podchod je otevřený zatím 
jen z  půlky, i  tak ale přináší mnoho 
vylepšení. Chodci se bezbariéro-
vou cestou dostanou během chvilky 
na místo odjezdu vlaků. Podchody 
postupně dostanou kamery, aby byly 
pod dohledem. Druhá polovina obou 
nádražních podchodů bude hotová 
do konce letošního roku. Jak už je 
patrné, z druhé strany se do něj bude 
vcházet dvojím způsobem – vedle bis-
tra Luna povedou do podzemí bezba-
riérové rampy, směrem k  restauraci 
Portland využijí chodci schody. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3

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

Architektka 
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Jana 
Zdráhalová:
Radotín dávám svým 
studentům za příklad

Trenéři 
lakrosových 
týmů 
Custodes 
a Wolves: 
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služebnu 
představuje 
její vedoucí 
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Radnice se snaží zvýšit bezpečnost i komfort pro pěší.Radnice se snaží zvýšit bezpečnost i komfort pro pěší.
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Nová naučná stezka obepne Radotín

Radnice od loňského roku při-
pravuje zcela novou nauč-
nou stezku Radotín. Bude 

mít délku přesahující 11 kilometrů 
a místní občany i návštěvníky zavede 
do nejkrásnějších míst v městské části 

a jejím okolí. Její otevření je napláno-
váno na září. 

Trasa povede územím chráněné 
krajinné oblasti Český kras,  přírod-
ním parkem Radotínsko-Chuchelský 
háj, ale také v těsné blízkosti přírodní 

rezervace Klapice. Zájemce o poznání 
zavede do národní přírodní památky 
Černá rokle, do přírodní památky 
Orthocerový lůmek a  dále jim před-
staví chráněná území Radotínské 
skály (přírodní památka) a  Slavičí 

údolí (přírodní 
rezervace).

Naučná stezka 
Radotín dostane 
turistické značky. 
Objeví se na ní 
nové informační 
tabule, turisté 
se mohou těšit 
na dvě odpočin-
ková místa s  pří-
střeškem. Jedno 
z nich se objeví na 
nejvyšším bodu 
trasy u  Velkého 
háje. Druhý turi-
stický přístřešek 
bude součástí 
přírodního parku 

Radotínsko-Chuchelský háj v  samém 
jádru Slavičího údolí. Celkem je na 
trase plánováno 18 zastávek s  infor-
mačními tabulemi.

„Projekt je připravován od začátku 
roku 2021. Opakovaně byla upravo-

vána trasa stezky na základě připo-
mínek a  požadavků orgánů ochrany 
přírody, umístění turistického mobi-
liáře jsme projednávali s  vlastníky 
pozemků, dotčenými orgány státní 
správy a  také s ochranáři,“ říká Pavel 
Jirásek, tajemník radotínského úřadu. 
S  trasou naučné stezky Radotín sou-
hlasí samosprávy Lochkova a Kosoře, 
částečně totiž povede po tamních úze-
mích.

Vedle vedení úřadu a  zastupi-
telů městské části se přípravě věnují 
zejména členové Letopisecké komise 
Radotín. „Díky spolupráci s  nimi 
a  s  řadou dalších odborníků a  kon-
zultantů vznikne mimořádný koncept 
spojující informace z  prehistorické 
i historické doby, současnosti i budouc-
nosti Radotína,“ uvádí Pavel Jirásek. 
Odbornou spolupráci zajišťují pracov-
níci Správy CHKO Český kras a Magis-
trátu hlavního města Prahy. Značení 
provede Klub českých turistů. 

(red)

Takové výhledy nabídne chystaná naučná stezka Radotín.Takové výhledy nabídne chystaná naučná stezka Radotín.
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Hasiči, policie a zdravotníci ukázali své umění
Radotín pořádal tradiční Den 

s  integrovaným záchranným 
systémem, na kterém předsta-

vili své umění hasiči, policisté i zdra-
votníci. Malí i  velcí návštěvníci si 
mohli prohlédnout záchranářskou 
techniku a  vybavení. Policisté sehráli 
zásah, při kterém zadrželi nebezpeč-
nou osobu, hasiči zase ukázali, jak 
zvládají požáry. Nechyběla ani u nej-
menších dětí velmi populární hasicí 

Představili se také mladí hasiči.Představili se také mladí hasiči.
Technika používaná policisty budila značný zájem malých i velkých Technika používaná policisty budila značný zájem malých i velkých 
návštěvníků.návštěvníků.
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Koruna vzbudila při 
kontrolní prohlídce nadšení

Zprovozních důvodů zůstane 
od 1. června do 31. července 
2022 zavřená veřejná jídelna 

v  budově domu s  pečovatelskou 
službou v ulici K Cementárně. Kvůli 
mnoha stížnostem na kvalitu ode-
bíraných obědů ze strany seniorů 
i  zaměstnanců domu s  pečovatel-
skou službou ukončila Městská část 
Praha 16 nájemní smlouvu s  dosa-

vadním provozovatelem jídelny. Po 
dobu dvou měsíců, než bude vyhlá-
šeno výběrové řízení a  podepsána 
smlouva s  novým provozovatelem, 
bude pro klienty Pečovatelské služby 
Praha-Radotín zajištěno stravování 
náhradním způsobem. Radnice hledá 
nového provozovatele a  jídelna bude 
zavřena pouze dočasně. 

(jav)

Veřejná jídelna je mimo provoz

Na stavbu loni v  srpnu dokon-
čeného Kulturně-komunitního 
centra Koruna a  sousedního 

Domu na půli cesty sehnala radotín-
ská radnice prostředky z  operačního 
programu Praha – Pól růstu. Jed-
nalo se o  zhruba 31 milionů korun. 
V květnu do Koruny dorazilo několik 
desítek lidí, aby zjistili, jak byly tyto 
peníze využité. Jednalo se mimo jiné 
o  zástupce Evropské unie, minister-

stev dopravy, financí i ministerstva pro 
místní rozvoj.

„Pro představení úspěšných pro-
jektů se konají prohlídky realizací. 
Komise i  ostatní hosté byli z  celého 
centra Koruna nadšení,“ říká Tereza 
Aronová z Odboru evropských fondů 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
Komise posuzující účelnost využitých 
dotačních prostředků ověřovala, zda 
objekty mimo jiné slouží ke správ-

nému účelu. „Zástupci Evropské 
unie, ministerstev, magistrátu i  další 
hosté, kterých přijelo na prohlídku 
okolo dvou desítek, viděli Korunu 
plnou života. Ocenili také, jak celé 
centrum využíváme pro potřeby 
vzdělávání uprchlíků a jejich začleňo-
vání do společnosti,“ uvádí radotín-
ský místostarosta Miroslav Knotek. 

(red)

Dopravní podnik přidal nový přívoz

Kvůli rekonstrukci Barrandov-
ského mostu zprovoznil pražský 
dopravní podnik nový přívoz přes 

Vltavu. Spojuje Velkou Chuchli a Mod-
řany. V Chuchli lze na loď nastoupit neda-

leko autobusové zastávky Dostihová, na 
druhé straně řeky je možné přestoupit na 
tramvajové či autobusové spoje využíva-
jící stanici Belárie. Na té zastavují napří-
klad tramvajové linky 3, 17 a 21 mířící 

do centra Prahy. Přívoz jezdí každých 20 
minut, v  pracovní dny vyplouvá první 
loď v sedm hodin, o víkendu o hodinu 
později. Poslední večerní spoj odjíždí ve 
21 hodin. 

(red)

pěna, ve které se mohli dosyta vydo-
vádět. Účasti hasičů nezabránila ani 
velká bouřka, která se Radotínem 
a  okolím prohnala v  noci před akcí. 
Například radotínští dobrovolní hasiči 
odstraňovali následky špatného počasí 
až do druhé ranní hodiny. Organizá-
toři spočítali, že se na Den s  integro-
vaným záchranným systémem přišlo 
podívat okolo pěti set lidí. 

(red)

Jarní očista ulic končí
Jarní úklid komuni-

kací, který provádí 
radotínské tech-

nické služby, je u  konce. 
Trval dva měsíce, pra-
covníci při něm vyčistili 
všechny důležité vozovky 
a chodníky, o něž se stará 
Městská část Praha 16. 

(jav)
Technické služby v akciTechnické služby v akci
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Chodci si v  centru Radotína 
postupně začnou zvykat na 
nové chodníky a lávku. Na jaké 

novinky se mohou těšit?

LÁVKA PODÉL TRATI
Oficiální název pro novou spojnici 
mezi přejezdem, který letos stavbaři 

na Horymírově náměstí a minou také 
přechod u restaurace Rozmarýn. 

Ten po dokončení lávky nebude 
zapotřebí. Pěší, kteří nevyužijí novou 
lávku a budou se chtít od škol dostat 
k  Albertu, budou mít k  dispozici 
přechod na nedaleké křižovatce 
pod Korunou. Zrušený přechod pro 
chodce zlepší plynulost jízdy aut mezi 
světelnými křižovatkami, což sníží 
tvoření kolon v tomto místě.

Lávka vznikne díky společné inves-
tici ze Státního fondu dopravní infra-
struktury a z rozpočtu hlavního města 
Prahy. První polovinu peněz schválilo 
už letos v dubnu Ministerstvo dopravy. 
Druhá část prostředků prošla radou 
hlavního města v květnu. Pokud vše 
půjde hladce, stavět se začne kon-
cem letošního srpna a příští rok bude 
hotová.

VZNIKÁ CENTRÁLNÍ LINIE
Radotín postupně získává novou cent-
rální linii ohraničenou na jedné straně 
nádražím a na druhé Korunou. Půjde 
o  prostor vyhrazený především chod-
cům. Výjimkou je jen křižovatka pod 
Korunou. 

Díky ní je už nyní parčík před Koru-
nou propojený s  obchodním kom-
plexem Berounka. Chodci nemusí 
složitě přecházet mezi kulturně-komu-
nitním zařízením a Albertem či poštou 
po starém úzkém mostku přes Radotín-
ský potok. Spojení přes novou křižo-
vatku bude hlavně po jejím dokončení 
letos v červenci plně komfortní. Půjde 
přitom o jediné místo v této nové cen-
trální linii, kde chodci musí silnici pře-
konat po světelně řízeném přechodu. 

Ostatní části připravovaného cen-
tra budou zaměřené především 
na chodce. Po jeho dokončení zde 
vznikne síť komfortních chodníků. 
Budou lemovat obchodní třídu, pěší 
si užijí nové náměstí před budovou 

na konci roku definitivně uzavřou, 
a  tunýlkem vedoucím ke školám 
u  restaurace Rozmarýn je cyklo-po-
chozí lávka. Jak název napovídá, bude 
mít šířku dostatečnou na to, aby 
obsloužila pěší i  cyklisty. To samé 
ostatně platí pro právě budované pře-
mostění přes Berounku.

Lávka lemující železniční trať naváže 
na jedné straně na právě otevřený pod-
chod směřující k  železničním nástu-
pištím. Odvede odtud ty, kteří přijeli 
vlakem a pokračují ke školám, sporto-
vištím nebo směrem na sídliště u zdra-
votního střediska. Chodci, a především 
děti, se vyhnou přecházení křižovatky 

úřadu, který nahradí výtopnu s jejími 
nehezkými vysokými komíny. 

Podél Radotínského potoka povede 
další nový chodník, který bude mít 
relaxační charakter. Architekti Centra 
Radotín zde zamýšlejí také propojení 
s  potokem, do kterého má být v  létě 
příjemné vstoupit nebo jej překročit 
po kamenech. Novým podchodem 
se pak z  nového centra chodci rychle 
dostanou k vlakům, ale také k autobu-
sům hromadné dopravy a k obchodům 
a službám ve Vrážské a Věštínské ulici. 

Celý chodník v blízkosti  východu 
z  nového podchodu u  autobusových 
terminálů projde rekonstrukcí. Bude 
širší než nyní a  dostane více zeleně. 
Radnice zároveň spustí úpravu pro-
stranství na této straně kolejiště, která 
zahrne celý prostor, v  jehož středu se 
nyní otáčejí autobusy MHD. 

Na opačné straně nové centrální 
linie se chodcům zjednoduší pohyb 
před Korunou. Stavbaři tam v  létě 
dokončí úpravu velké křižovatky, na 
konci prací uzavřou spojení silnice 
přímo pod Korunou s Karlickou ulicí 
a vznikne tu nový bezpečný chodník.

PRVOMÁJOVÁ SE LETOS ZMĚNÍ
Vstřícnější k chodcům bude ještě letos 
ulice Prvomájová. Využívají ji například 
ti, kteří směřují od panelových domů 
k sokolovně. Prvomájová ve své nynější 
podobě vychází vstříc především autům. 
Chodci po její úpravě dostanou širší 
chodníky, řidiči naopak v  této lokalitě 
zpomalí. V cestě budou mít zálivy i další 
zpomalovací prvky. Ulice se promění na 
zónu 30, která mimo jiné určuje maxi-
mální rychlost pro automobilisty.

Na konci Prvomájové se chodci ještě 
letos mohou těšit na dobře osvětlený 
podchod pod tratí. Stavbaři tam v čer-
venci začnou dostavovat podjezd pod 
kolejemi, který nově získá dva jízdní 
pruhy a pohodlný chodník. 

Petr Buček

Nové trasy pro pěší přinesou více bezpečí
Radotín

Pokračování ze str. 1

Je lepší po Radotíně chodit pěšky, jezdit na kole nebo autem?
ZLEPŠUJEME PODMÍNKY 
CHODCŮM, ALE I OSTATNÍM

Vylepšujeme podmínky chod-
cům, cyklistům i  motoristům. 
Jinak to ani nejde, všechny tyto 

skupiny do života městské části pat-
ří. Na nás je, abychom optimalizovali 
všechny vazby, které mezi nimi vznikají.

Abychom dosáhli těchto cílů, musí-
me se poprat se dvěma velkými úkoly. 
Prvním je získávání investic pro zlepše-
ní infrastruktury – chodníků, podcho-
dů, lávek nebo křižovatek. Je logické, 
že bez peněz nic nezlepšíme. Je tu však 
ještě druhý důležitý faktor – dlouhodo-
bá spolupráce a  úspěšná vyjednávání 
s  organizacemi, jakými jsou Technic-
ká správa komunikací, Ministerstvo 
dopravy, Dopravní podnik, Správa 
železnic, ROPID, nebo se samotným 
hlavním městem. Oba procesy jdou 
ruku v ruce a bez nich se nelze dobrat 
k reálným změnám a vylepšením.

Pro život v  Radotíně je přínosné, 
když se i nadále budeme snažit motivo-
vat lidi k tomu, aby auto pokud možno 
nechávali doma. Rekonstrukce želez-
niční trati má přinést jednoznačně spo-
lehlivější, komfortnější a  bezpečnější 
spojení s  centrem Prahy. Proto jsme 
vyjednali nejvhodněji umístěné bez-
bariérové přístupy k  nástupištím a  na 
nádraží, aby koncepčně byly v hlavních 
osách pohybu chodců a cestujících. Za-
vádění lokálních autobusových linek 

zase odrazuje od ježdění autem po Ra-
dotíně. Oba naše kopce obsluhují auto-
busy. Jsme rádi, že se nám před pár lety 
podařilo přidat spojení s  Viničkami 
linkou 248 a  na Lahovskou jezdí více 
autobusů než v minulosti. 

Nová lávka ve středu Radotína lemu-
jící železniční trať a vedoucí k podcho-
du u restaurace Rozmarýn vyjde vstříc 
i  cyklistům. Bude součástí cyklotrasy 
A11, která už nyní spojuje Radotín se 
Zbraslaví i  Řeporyjemi. Podobné pa-
rametry pro potřeby chodců a cyklistů 
bude mít nová lávka přes Berounku. Ta 
nyní rychle nabírá svou finální podobu 
a během července už by měla být ote-
vřená.

Vedle chodců a  cyklistů nezapomí-
náme ani na řidiče. Je nám jasné, že bez 
auta se řada lidí neobejde. Snažíme se 
využít vhodná místa k  parkování, po-
kračují přípravy parkovacího domu za 
nádražím, pro který již existuje staveb-
ní povolení. S Technickou správou ko-
munikací hl. m. Prahy jsme domluvili 
režim, kdy minimálně půlka kapacity 
bude k  dispozici rezidentům bydlícím 
hlavně v centrální části Radotína. 

Tranzitní dopravu se snažíme udržet 
na páteřních komunikacích, lokální 
dopravu upravujeme tak, jak to bude 
za pár měsíců patrné v  Prvomájové 
ulici – chodci tu získají širší chodníky, 
auta zpomalíme. Obdobně bude za pár 
let vypadat Vrážská ulice, od restaurace 

Portland po vlakové nádraží. Cílem je 
odvést z těchto míst tranzitní dopravu 
a vytvářet vstřícnější a bezpečnější pro-
středí pro chodce.

Také tato vylepšení jsou výsledkem 
dlouhodobých plánů a včasných jedná-
ní. Nejsme totiž v pozici toho, komu tyto 
pozemky patří a kdo má vlastní finance 
na pořízení nového zázemí pro automo-
bilisty, ale také pro chodce či cyklisty. 
Umíme je však pro Radotín vyjednat.

 Zastupitelé Městské části Praha 16  

za Občanskou demokratickou stranu

PĚŠKY JAKO ZA VOZEM
Ten dojem věru nemám poprvé, ale 
tentokrát už nelze pochybovat, že 
si z  nás tento list dělá dobrý den. Tu 
otázku sotva můžete myslet vážně; 
vždyť člověk je vděčen, pokud se dnes 
Radotínem nikam vydávat nemusí – 
pěšky ani na kole, natož autem. Cy-
klistiku můžeme rovnou pominout, 
protože tu v  Radotíně chápeme čistě 
jako rekreaci, sport. Zbytečná diskuse 
– stačí se podívat, kolik kol před naši-
mi úřady či obchody parkuje. (Na kole 
tu jezdí paní Šustová, pan Sedlák a ješ-
tě ten pán, kterého neznám jménem.) 
Krom toho, že značná část obce leží 
v  prudkém svahu, infrastruktura pro 
civilní, občanskou cyklistiku tu nee-
xistuje a dosud to pro nikoho nebylo 
téma. Na sídlištích a v bytovkách navíc 

není kolo kam dát, a kdo má dům, jez-
dí autem, protože se nebojí, že přijde 
o parkovací místo. Cyklistika pohodlí 
v Radotíně bohužel nijak nepřispívá – 
naopak skrze kapacitní cyklodálnici se 
beton a městský shon rozlévají i  tam, 
kde býval klid a  příroda. Ani pěší to 
nemá o mnoho lepší: v cestě mu stojí 
auta, rozkopané chodníky, semafory 
a přechody vymyšlené často tak, jak to 
vyhovuje řidičům – a naprostá absen-
ce stromů v ulicích. Ty se u nás sázejí 
jen tam, kde je to snadné, a nikoli tam, 
kde nejvíce chybějí. Jistě se po Radotí-
ně můžeme projít nebo projet, člověk 
ovšem volí dle nutnosti, nikoli dle 
radosti. Ať pojedeme, nebo půjdeme, 
problémy našeho veřejného prostoru 
nás stejně doběhnou. 

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

PODPORUJEME VYVÁŽENOU 
DOPRAVU
Radotín se rozprostírá v  rozsáhlém 
údolí obklopeném svahy pozvolně 
ustupujícími k levému břehu řeky Be-
rounky. Tato členitost preferenci jed-
noho typu dopravy zcela vylučuje.

Pěší chůze je vhod v  nížinné části, 
pokud zbývá času a  sil. Bohužel při 
nepřetržitých uzavírkách v  Radotíně 
platí, že chodci jsou ti, kteří musí ab-
solvovat nejdelší „objížďku“. O  počtu 

Komentáře

zákazů vstupu chodcům, komfortu 
rozpálených chodníků, střetech s cyk-
listy a stavu okolí nemluvě.

Jízda na kole je oblíbená a šetří čas, 
mimo cyklostezky ale chybí stojany, je 
zde riziko odcizení kola, cyklisté se po-
hybují mezi chodci a musí se potýkat 
s přetíženými silnicemi.

MHD sice otázka nezmiňuje, přes 
dlouhé intervaly je nicméně univerzál-
ní alternativou.

Zbývá doprava automobilová, která 
je flexibilní, rychlá (mimo rána a  od-
poledne) a umožňuje převoz nákladu. 
Bývá až absurdně pranýřována, svoje 
místo však jednoznačně má. Bezvý-
hradně jí ale ustupovat nebo ji naopak 
uměle přelévat a  doufat, že zkapacit-
nění vyřeší vše, jak nám tvrdí ODS, je 
scestné. Vede to k snížení kvality živo-
ta, ubírání veřejného prostoru a nako-
nec k  rozčarování. Na počátku každé 
stavby se slibuje, že díky ní bude líp… 
skutečně?

Radotín potřebuje komplexní a  vy-
vážený dopravní mix, který upřed-
nostňuje obyvatele před tranzitem 
a podporuje využívání všech způsobů 
dopravy. Začít můžeme v  okolí Be-
rounky, které sloužilo k  venčení pejs-
ků, maminkám pro procházky s kočár-
ky, děti se zde učily jezdit na kole. Nyní 
je závodní drahou, kde vítězí rychlost, 
hrubost a arogance. To se musí změnit!

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Podchody bezpečně cestující přivedou k vlakům.Podchody bezpečně cestující přivedou k vlakům.

Všechny přístupy do podchodů jsou bezbariérové.Všechny přístupy do podchodů jsou bezbariérové.
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Urbanistka: Radotín studentům uvádím jako příklad

Jak byste jako urbanistka 
charakterizovala Radotín?
Charakter naší městské části je 

ovlivněný velmi zajímavou morfolo-
gií terénu. Tou je údolí Radotínského 
potoka, které je vklíněné mezi dva 
kopce – Klapici a Říhák. Jejich svahy, na 
kterých vyrostly a dále se objevují nové 
rodinné domy, jsou výrazným rysem 
Radotína. Zásadně do života Radotína 
vstupují také dva důležité liniové prvky. 
Berounka, která vytváří úžasný poten-
ciál pro rekreaci, procházky a výlety na 
kole. Druhým prvkem je železnice, která 
stála za výrazným rozvojem obce. Kde 
dříve byla cementárna, stojí nové sídli-
ště. Musím říct, že ho mám ráda, funguje 
velmi dobře. Potkávají se tu maminky 
s  malými dětmi. Ty starší si přirozeně 
hrají na hřištích mezi paneláky, kam 
rádi přicházejí i jejich kamarádi z okolí. 

Co Radotínu chybí, aby vypadal 
jako opravdové město?
Nemá náměstí, která vznikala ve stře-
dověkých sídlech. Ale jinak má vše, 
jsou tady školky, školy, gymnázium. 
Když jsem byla na mateřské dovolené, 
prakticky jsem neměla potřebu vyjíž-
dět z Radotína pryč.

Náměstí bude součástí nového 
centra, které v  příštích letech 
v  Radotíně vyroste. Vznikne tím 
jednoznačný střed městské části?
Asi ne, Radotín má více center a to se asi 
úplně nezmění. Jedno je mezi základní 
školou, radnicí a lávkou přes Berounku. 
Další se rýsuje u Alberta, tam vznikne 
důležitý střed městské části. Další menší 
centrum zůstane před nádražím.

Bude nové centrum, které se bude 
stavět v  prostoru před Albertem, 
pozitivním přínosem pro měst-
skou část?
Věřím, že ano. Bude to příjemné místo 
s  občanskou vybaveností, s  různými 
obchody. Podobně jako se zabyd-
lela Koruna a  její dvůr, najdou si lidé 
i v novém centru svůj veřejný prostor, 
do kterého budou rádi přicházet a trá-
vit v něm čas.

Koruna je otevřená jen několik 
měsíců, nyní zde prožijeme první 
léto. Co jí říkáte?
Je to skvělé místo a opravdu mě mrzí, 
že jsem si ho nemohla užít, když jsem 
měla malé děti.

Když se to pokusíte shrnout, jaké 
klady má život v  Radotíně pohle-
dem urbanistky?
Jednoznačně největší výhodou je 

Z Radotína

bydlení na okraji města s  charakte-
rem přírody. Máme blízko k rekreač-
ním územím, kterými jsou Slavičí 
údolí, Berounka nebo soutok s Vlta-
vou. Zároveň tu máme vlak. A  to je 
naprostá bomba! Veřejnou dopravou 
se dostanete na lítačku za pár minut 
do centra města, což je obrovská 
výhoda. 

Napadnou vás určitě i  nevýhody. 
Jaké?
Máme tady větší zátěž automobilovou 
dopravou, řidiči ve velké míře projíž-
dějí Radotínem ve směru na Černo-
šice. Taky nás ráno trápí plné vlaky. 
To všechno bych ale Radotínu odpus-
tila. Protože tu máme tolik přirozené 
přírody – na dvou našich kopcích, ve 
Slavičím údolí, na Klapici, na Říháku 
a dole u Berounky. Taková masa zele-
ných ploch je skvělá a má takovou sílu, 
že se možná tak trochu směje tomu 
dnešnímu sázení stromů, které pro-
bíhá hlavně v centru městské části.

Už nyní je patrné, že v  Radotíně 
vzniká nová centrální linie mezi 
Korunou, pokračující obchody 
v  čele s  Albertem a  na druhém 
konci ohraničená nádražím. Co to 
pro městskou část znamená?
Bude to nová vrstva Radotína a vypo-
vídá to o  vývoji městské části, která 
dostává dynamičtější a  modernější 
charakter. Důležité je, aby nová linie 
byla dobře průchozí, aby se lidé 
snadno dostávali do dalších vrstev 
Radotína, například k  rodinným 
domům. A  to se podle mého soudu 
daří. Výborná bude také lávka pro 
kola a  pěší mezi ulicí Na Betonce 
a  restaurací Rozmarýn, která bude 
vyúsťovat do nového podchodu pod 
tratí a  směrem ke školním objektům 
v Loučanské ulici. Když byly mé dětí 
mladší, měla jsem trochu starost, 
jestli to přes křižovatky a přes přejezd 
zvládnou do školy a domů bezpečně. 

Žijete v Radotíně už poměrně 
dlouho, jak sledujete změny, které 
zde probíhají?
Když jsem se sem před 17 lety přistěho-
vala, bylo to tady trochu jiné než dnes, 
více lokální. Hospody byly všechny 
spíše čtvrté cenové kategorie, což už 
dnes neplatí. Vznikají zde obchody se 
zdravou výživou a  další provozovny 
zaměřené na moderní životní styl. 
Důkazem je i velikost Ski a Bike Cen-
tra. Tyto obchody a restaurace cílí více 
na lidi, kteří sem přišli žít z jiných částí 
Prahy a nejsou tak spojení s průmyslo-
vou historií Radotína.

Někdy zaznívá názor, že železnice 
až příliš rozděluje Radotín na dvě 
části. Co si o tom myslíte?
Určitá bariéra v  prostoru to samo-
zřejmě je. Ale ten její dopravní poten-
ciál je obrovský. Těším se na nový 
a  mnohem bezpečnější podchod, 
který nahradí železniční přejezd, na 
němž se stávaly smrtelné nehody.

Už téměř čtyři roky jste členkou 
stavební komise. Které stavební 
akce považujete za tu dobu za 
důležité?
Hodně času v  komisi trávíme posu-
zováním staveb nebo rekonstrukcí 
rodinných domů. Moc se mi ale líbí 
soubor obytných budov vedle ulice 
Na Betonce. Skvělé je, jak se poda-
řilo vtáhnout do hry i  dva sousední 
rodinné domy, které dříve byly hodně 
zastrčené. V jednom z nich sídlí zlat-
nictví. O  jejich existenci jsem vůbec 
nevěděla. Povedený je krytý podchod 
pod novými domy, kde si za deště hrají 
děti. Vznikl tam příjemný komunitní 
prostor. A pak tu máme jednu napros-
tou bombu, kterou žádné jiné městské 
části nemají. Tou je krytý bazén a bio-
top. Moje dcera chodí na základní 
školu a každý týden plave. To je skvělá 
věc, pochvalu si zaslouží i biotop.

Jaký další rozvoj podle vás čeká 
Radotín?
Pomalu končí takové to vyplňování 
děr, které si říkaly o  nové využití. 
Biotop nahradil čističku, prodejna 
kol továrnu apod. O  žádné mohutné 
expanzi se hovořit nedá. Radotín 
se nijak zásadně nerozšiřuje, a  to je 
dobře. Otázkou je budoucnost prů-
myslové zóny. Tam by mohlo dojít 
ke zkvalitnění rozhraní mezi obyt-
nými ulicemi a  průmyslovými areály. 
Úkolem města je takové hrany mezi 
průmyslem a  bydlením vytvářet tak, 
aby i  ony byly příjemným místem se 
stromy a se stínem.

Probíhá úprava železniční trati 
a nádražního zázemí podle vašich 
představ?

Architektka Jana Zdráhalová se na ČVUT věnuje urbanismu a Radotín podle svých slov často studentům uvádí jako příklad 
toho, jak má vypadat rozvoj městské části. V Radotíně se svou rodinou žije 17 let.

Mohu posoudit půlku nového pod-
chodu před nádražní budovou 
a  musím říct, že je krásná. Pamatuji 
jeho původní podobu a je to velký roz-
díl. Moc si přeji, aby zůstala nepospre-
jovaná a pěkně čistá. Skvělé jsou také 
výtahy v  podchodu. Pamatuji si, jak 
jsem tam bojovala s kočárkem.

K  Radotínu patří panelové domy 
na novém sídlišti, které sama 
chválíte i  pro venkovní prostran-
ství. Ale panelák známý jako 
hotelák stojící kousek od nádraží 
do toho prostoru nezapadá. Dá se 
s ním něco dělat?
Je to problematický kus Radotína, 
který by si úpravu zasloužil, ale udělat 
s tím něco je oříšek. Často tam vidíte 
auta policie nebo sanitky. Parčík před 
panelákem si jako by přivlastnili oby-
vatelé hoteláku. Snad situaci vylepší 
úprava prostranství, která se nyní plá-
nuje. Aktivity lidí z hoteláku to ale asi 
nezmění. Ten dům tam nepatří ani 
svou výškou. Přitom by tam mohlo 
být krásné bydlení. Stavba stojí v čele 
náměstí, což je vždycky příjemné 
místo.

Průmysl postupně z  centra 
Radotína mizí, cementárna je pryč 
už dlouhou dobu, další objekty 
plní nové funkce – příkladem 
může být Vindyšova továrna. 
Některé výrobní závody však 
nadále zůstávají. Je jejich umís-
tění v centru obce přínosem, nebo 
naopak zátěží?
V  centru zůstává například firma 
Kovoklima Gürtler. Mně ale ve středu 
městské části nevadí, respektuji ji. 
Dává lidem práci, a pokud okolí neob-
těžuje hlukem nebo jiným způsobem, 
tak je součástí města. Do města totiž 
patří nejen bydlení, ale i  práce nebo 
rekreace. A  je ideální, pokud je vše 

v docházkové vzdálenosti nebo napo-
jené dobrou hromadnou dopravou. 
Radotín tyto funkce plní.

K Radotínu patří mnoho sportovišť. 
Jak jsou pohledem urbanist ky za-
komponované do života městské 
části?
Skvělá je sokolovna, obstojí také 
v  porovnání s  jinými podobnými 
stavbami. Má zázemí pro sport i  pro 
kulturní akce, například pro plesy. 
Nechybí ani hospoda, což ocení 
maminky doprovázející své děti na tré-
ninky. Můj syn hraje lakros, takže tam 
tráví hodně času. Skvělý je i další rozvoj 
zadních prostor areálu, kde vzniknul 
kout pro venkovní cvičení. Tyto malé 
tělocvičny mají tu výhodu, že jsou bez-
platné. Několik dalších míst ke cvičení 
je u  Berounky. Sportovní vybavení 
Radotína je opravdu velmi dobré.

Na Fakultě architektury vedete 
seminář o  urbanismu. Mluvíte 
i o Radotínu?
Studenti se mi někdy smějí, že dávám 
Radotín často za příklad městské části, 
která urbanisticky správně funguje. 
Ale ono to tak opravdu je! Za dobrý 
příklad dávám také nástavbu na staré 
budově školy a  úpravu místa u  řeky 
pod Ondřejem, například schodiště 
nebo ty kameny, po kterých lze vstou-
pit do řeky. Mám ráda architekturu, 
která nekřičí do okolí, nepoutá na sebe 
velkou pozornost, ale přitom nabízí 
elegantní a nevtíravé řešení.

Když studenti chtějí přece jen sly-
šet o  Radotínu něco negativního, 
co jim řeknete?
Problémy máme s parkováním, ale to 
je dnes všude stejné. Pohodlí spojené 
s užíváním auta je bohužel vykoupeno 
těmito trablemi. 

Petr Buček

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. působí na Ústavu urbanismu Fakulty archi-
tektury ČVUT. Už 17 let žije v Radotíně a poslední čtyři roky zasedá ve stavební 
komisi, která je poradním orgánem Rady městské části Praha 16.

INFO

Historicky první radotínský 
pivovar Horymír neoslavil ještě 
ani druhé narozeniny, jeho 

pivo už však získalo několik ocenění. 
Objednat si jej můžete mimo jiné také 
na krkonošské Labské boudě.

„Nadále platí, že našimi hlav-
ními pivy jsou ležák jedenáctka 
a  třináctka. Kromě toho pravi-

delně vaříme speciály. Velký zájem 
byl na konci roku o  nejsilnější pivo 
z  Radotína, kterým je sedmnáctka,“ 
říká sládková radotínského pivovaru 
Gabriela Sluková. Za minulý rok uva-
řila okolo 500 hektolitrů piva, pokud 
provoz restaurací nepřeruší covid, 
věří, že se letos dostane až k  maxi-
mální kapacitě radotínského pivo-

varu. Jeho zařízení zvládne ročně 
okolo 900 hektolitrů.

Sládková si velmi váží ocenění, které 
získalo radotínské pivo. Loni bodo-
val druhým místem v soutěží o Pivní 
pečeť mezi minipivovary Horymír 13, 
letos si z  Jarní ceny českých sládků 
odvezla bronzovou příčku pšeničná 
jedenáctka. Neztratilo se ani hlavní 
pivo radotínské produkce. Jedenáctka 
Horymír skončila na loňské Pivní 
pečeti šestá.

Tento ležák nyní restaurace na 
Horymírově náměstí nabízí stále ještě 
za 40 korun. Před dvěma lety startoval 
její prodej na třiceti šesti korunách. 
„Náklady jdou nahoru, dražší jsou 
obaly, energie i  suroviny. Roste cena 
ječmene, který se dováží z Ukrajiny,“ 
říká Gabriela Sluková. Za třináctku 
hosté radotínského pivovaru s restau-
rací platí rovnou padesátikorunu.

Ačkoliv většinu toho, co sládková 
uvaří, spotřebují radotínští pijáci piva, 
Horymíra si lze vychutnat i v několika 
dalších restauracích. Dvě z  nich jsou 
v Praze, radotínské pivo nabízí také Lab-
ská bouda – točené i v PET lahvích. 

(buč)

Horymír sbírá ceny a žízeň zažene i v Krkonoších

Gabriela Sluková s cenou z Jarní ceny sládkůGabriela Sluková s cenou z Jarní ceny sládků
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Jana Zdráhalová se věnuje urbanismu – nauce o plánování a utváření měst, Jana Zdráhalová se věnuje urbanismu – nauce o plánování a utváření měst, 
aby působila zároveň esteticky i funkčně.aby působila zároveň esteticky i funkčně.
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Policie má novou budovu, řeší zločiny na internetu
Policie

„Ten rozdíl v  zázemí, který 
jsme s  novou služeb-
nou získali, je ohromný,“ 

říká spokojeně nadporučík Fran-

nejčastěji ve svých nemovitostech,“ 
říká. Tato skutečnost má vliv například 
na vyšetřování trestné činnosti. Vazeb 
mezi lidmi je hodně, což zjednodušuje 
objasňování různých skutků. Anony-
mita jako v centru Prahy je v Radotíně 
spíše výjimkou.

Z  poslední doby připomíná Fran-
tišek Bureš pachatele, kteří loupili ve 
sklepích bytového domu ve Vindyšově 
ulici, nebo zloděje, jenž odčerpával 
z  nádrží aut benzin a  naftu. Tipy od 
sousedů pomohly k  rychlému vyře-
šení této trestné činnosti. „Lidé si tu 
více všímají, co se děje v  okolí jejich 
domů a bytů, život je tu pospolitější,“ 
všímá si osmatřicetiletý policista, 
který ve svém volném čase nastupuje 
za fotbalový tým v okresním přeboru.

Podle pražských statistik patří 
Radotín i  další městské části spada-
jící pod novou služebnu, kterými jsou 
Zbraslav, Lochkov a Lipence, k místům 
s podprůměrnou kriminalitou. Většina 
trestné činnosti se přitom nemění –  
policisty zaměstnávají neukáznění 
řidiči, spory v  rodinách nebo sou-
sedské problémy. Přibývají však zlo-
činy páchané na internetu. „Prakticky 
obden se zastaví někdo, kdo se cítí 
podvedený v  kyberprostoru. Pro nás 
to znamená, že se musíme ne ustále 
vzdělávat v  nových technologiích 
a  roste také důležitost angličtiny,“ 
uvádí František Bureš.

tišek Bureš, vedoucí radotínské 
služebny Policie ČR. Třípodlažní 
objekt stavebně propojený s  Kul-
turně-komunitním centrem Koruna 

i  sousední základní uměleckou 
školou se stal novým pracovištěm 
pro necelé tři desítky radotínských 
policistů. Přesně jich je v  současné 
době pětadvacet, ale už v  létě by se 
mohli dostat na svůj plný stav číta-
jící 29  strážců zákona. „Při náboru 
nových lidí nám pomáhá i  nová 
budova. Sloužit na takovém místě 
je příjemnější než v  letité služebně, 
jakou jsme měli k  dispozici dříve,“ 
připouští velitel.

Čtyři policisté žijí přímo v Radotíně, 
ostatní většinou dojíždějí do služby 
z  obcí a  měst rozesetých po téměř 
celých Čechách. Pracovní doba řado-
vého policisty totiž vypadá následovně: 
Slouží v kuse 24 hodin, poté má den na 
odpočinek. Následuje další čtyřiadva-
cetihodinovka a pak přijde na řadu pět 
dní volna. V pravidelnějším osmihodi-
novém rytmu funguje velitel a jeho dva 
zástupci. Kromě policistů, kteří pra-
cují v  terénu, má radotínská služebna 
i  kvarteto pracovníků spisové služby. 
Starají se o vyřizování dokumentů mezi 
služebnou a  ostatními orgány, obcemi 
či dalšími organizacemi.

CELA I VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST
Většina nové radotínské služebny 
proto připomíná běžné kancelářské 
prostory. Až na několik výjimek. Tou 
je například cela, kde mohou poli-
cisté zadržovat osoby až na šest hodin. 
Pokud je zapotřebí delší lhůta, pode-
zřelý člověk putuje do cely v Kongre-
sové ulici. Součástí nové radotínské 
budovy je také speciální výslechová 
místnost. Často je k  dispozici poli-
cistům z  jiných oddělení, kterým se 
hodí promluvit si se svědkem nebo 
podezřelým právě v  Radotíně. Běžné 
výslechy probíhají v  kancelářích jed-
notlivých strážců zákona.

Jelikož mnozí pracovníci služebny 
tráví v  práci celý den bez přestávky, 
je součástí budovy několik šaten. 
Nechybí ani sprchy – ty menší dám-
ské jsou k dispozici policistkám, jichž 
slouží v  současné době v  Radotíně 
čtveřice. Ostatní osazenstvo je muž-
ské. Jedna z  policistek je přitom 
zástupkyní velitele.

„Sloužil jsem na pražských Vinohra-
dech a  v  Radotíně, takže můžu srov-
návat. Je tady znát, že lidé v Radotíně 
mají k sobě blízko, více se znají a bydlí 

V ELEKTROAUTĚ A NA KOLE
Ačkoliv budova policie sousedí 
s uměleckou školou a Kulturně-ko-
munitním centrem Koruna, poli-
cisté moc k vidění na novém dvoře 
nejsou. Používají totiž vchod ze 
strany od hasičské zbrojnice. Tam 
také parkují svá vozidla, mezi nimiž 
nechybí ani elektromobil. „Byl jsem 
k  autu na elektřinu skeptický, ale 
musím uznat, že jeho používání je 
velmi příjemné,“ uznává velitel. Na 
fasádě nové policejní budovy proto 
nechybí ani dvě dobíjecí stanice.

Radotínské policisty však už brzy 
nebudeme potkávat jen v  autech 
nebo na pochůzkách. Do jejich 
výbavy přibydou horská kola. Ta jim 
umožní snadnější projíždění místy, 
kam se s auty nedostanou. „Policisté 
jsou často sportovci, takže uvítají, 
že se budou moci mezi Radotínem, 
Zbraslaví nebo Lipencemi přemís-
ťovat i  na kole,“ říká zkušený poli-
cista. 

Pochvaluje si rovněž místní vztahy 
mezi Policií ČR, městskou policií 
a radnicí. „Zdaleka to všude nefun-
guje tak dobře jako tady,“ všímá si 
František Bureš. Důkazem jsou jeho 
pravidelné schůzky s šéfem radotín-
ských strážníků Davidem Jandou 
a spolupráce s radnicí. 

Petr Buček

Republikoví policisté využívají od loňského listopadu novou služebnu mezi Korunou a stanicí dobrovolných hasičů. Přestě-
hovali se sem ze staré budovy z Výpadové ulice, kterou od nich převzala dálniční policie.

Do nové policejní budovy se vchází ze strany od stanice dobrovolných hasičů.Do nové policejní budovy se vchází ze strany od stanice dobrovolných hasičů.
Vedoucí radotínské služebny Policie ČR František Bureš před celou určenou Vedoucí radotínské služebny Policie ČR František Bureš před celou určenou 
k zadržení pachatelů.k zadržení pachatelů.

Policisté mají k dispozici kanceláře, využívají je většinou po dvojicích.Policisté mají k dispozici kanceláře, využívají je většinou po dvojicích.

Hned několik šaten využívají v nové budově policisté. Vyžaduje to jejich Hned několik šaten využívají v nové budově policisté. Vyžaduje to jejich 
rozsáhlé vybavení a výstroj.rozsáhlé vybavení a výstroj.

Při dlouhých celodenních směnách přijde vhod kuchyňka.Při dlouhých celodenních směnách přijde vhod kuchyňka.
Radotínští policisté mají k dispozici mimo jiné elektromobil. U vchodu jsou dvě Radotínští policisté mají k dispozici mimo jiné elektromobil. U vchodu jsou dvě 
nabíjecí místa.nabíjecí místa.
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KAŽDOU STŘEDU PO CELÉ LÉTO • PROGRAMY PRO DĚTI • HRY •TVOŘENÍ 

          

        

Inzerce/sudoku

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

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

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ 
CENY NEMOVITOSTI 

ZDARMA

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?

VYUŽIJTE NAŠE 
ZKUŠENOSTI.

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ

777 777 599

Soukromý útulek pro 
opuštěná a týraná zvířata 

Firma PORSIS VZ s.r.o. podporuje Voříškov

Pomáhejte s námi!
 

transparentní účet: 2500648929/2010
www.voriskov.cz

Výherci z minulého čísla:

Věra Světničková, Radotín
Alena Součková, Radotín
Pavel Fousek, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 14. 6. 2022 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Vylosovaní úspěšní luštitelé 
z červnového vydání získají 
balíček produktů od výrobce 

čerstvých těstovin Pasta Fidli. 
Jedná se o sociální podnik 

pro zdravotně znevýhodněné 
zaměstnance.

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

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

VYROBENO V ČR

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

www.prager-print.cz

VÍC NEŽ JEN TISKÁRNA...

TISKÁRNA
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

REKLAMNÍ SLUŽBY
VYDAVATELSTVÍ

REKLAMNÍ ZÁPALKY

732 300 900

INTER CLINIC Praha-Radotín, rodinná klinika  
plastické chirurgie, ortopedie a vlasové transplantace,
hledá novou posilu na pozici

RECEPČNÍ KLINIKY
Náplň práce:
•	 Komunikace s klienty,
•	 práce se zdravotnickou dokumentací,
•	 příjem klientů a jejich uvádění k lékaři,
•	 příjem plateb,
•	 1x za 14 dní práce do večerních hodin  

(úterý cca do 21.00).

Požadujeme: znalost práce na PC, příjemné vystupování, 
organizační schopnosti, psychickou odolnost, flexibilitu, 
bezúhonnost, dobrou znalost ČJ, AJ výhodou.
Plat: 170 - 200 Kč/hod.
Místo: Praha - Radotín
Kontakt: petra.vlckova@interclinic.cz
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FFaajjnn  nnoovvýý  ddvvůůrr  aa  FFaajjnnoovváá  kkaavváárrnnaa  
OTEVŘENO OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 14 DO 18 HODIN 

ITALSKÁ ZMRZLINA • KÁVA • ZÁKUSKY 
KULTURNÍ AKCE • KUŽELKY • STOLNÍ TENIS 

PÍSKOVIŠTĚ • HAMAKA • DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA 
FAJNOVÁ POHODA PRO CELOU RODINU 

KAŽDOU STŘEDU PO CELÉ LÉTO • PROGRAMY PRO DĚTI • HRY •TVOŘENÍ 
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Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.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

Informační měsíční periodikum pro správní 
obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16. 

Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

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

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

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

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

(Studio Antoníček).
Vychází 31. května. 

Náklad 6 280 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

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

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 28. června 2022.

Uzávěrka pro inzerci: do 16. června.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají 
autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se 

nevracejí.

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

- plný nebo zkrácený úvazek

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

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

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

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍKSKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

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

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

KUCHAŘ-KAKUCHAŘ-KA
– plný nebo zkrácený úvazek

POMOCNÁ KUCHAŘKAPOMOCNÁ KUCHAŘKA
– plný nebo zkrácený úvazek

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů atd. 
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

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

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

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

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

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

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace pro inzerenty
Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

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

v nákladu 6 280 výtisků.
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 

VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU  

1 ROKU ZDARMA
Informace o Vaší firmě budou po dobu  

12 měsíců od zveřejnění posledního 
inzerátu dostupné na webových stránkách 

MČ Praha 16 v sekci portál inzerentů, který 
naleznete přímo na úvodní straně pod 

odkazem Firmy v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

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

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

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK 

DOPRAVA PO CELÉ ČR

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326

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

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441

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

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

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

 
 nabízíme 

 

ZEMNÍ PRÁCE 
bagrem       

AUTODOPRAVU 
_______________________ 

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

Tel.:  736 688 955 
         736 218 318 
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Kulturní program na červen
1. sT

  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro
družství s knížkou

aneb Narodil se čtenář (více na str. 9)
Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče 

KKCK – Dvůr
15:30, Den dětí v Koruně
Tvoření, hry, turnaj v obřím Člověče, 
nezlob se. Vstup zdarma

VINDYŠOVA TOVÁRNA
11:00 až 18:30, Den dětí
Oslava pro celou rodinu plná aktivních 
her a dobrého jídla. Soutěže, dílny, nový 
pumptrack, ping-pong, na míru šité 
menu v MUSA, streetfood, gril a PURO 
Gelato. Vstup zdarma. Celý program na 
www.vindysova-tovarna.cz

KINO RADOTÍN
17:00, Mára jde do nebe, ČR
Marek Holeček patří mezi nejvý-
znamnější české a světové horolezce 
současnosti. Film sleduje jeho pět 
pokusů o prvovýstup na náročnou 
horu Gašerbrum I v pákistánském po-
hoří Karákóram. Dívá se na ně očima 
Máry Holečka a zároveň očima lidí 
okolo něj, očima lidí, kteří čekají, zda 
se vrátí.

20:00, Vyšehrad: Fylm, ČR
Po úspěšném onlinovém seriálu při-
chází postava Laviho v novém kabátě 
celovečerního filmu, za kterým stojí 
jeho původní tvůrci. A to jak na poli 
scénáře, režie, kamery, produkce, tak 
i na poli hereckého obsazení. Lavi 
je pořád stejný, jen mu život přináší 
nová dobrodružství a mnohá překva-
pení, která z něj dělají ještě dospělej-
šího Laviho.

2. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Dva světy, FRA 
Uznávaná spisovatelka

v podání jedinečné Juliette Binoche 
chce svou novou knihu věnovat 
vrstvě sociálně slabších. Aby látku 
zpracovala co nejautentičtěji, nechává 
se v utajení najmout jako uklízečka. 
Drama z prostředí dělnické třídy 
vznáší nejednu morální otázku 
a dává okusit pocit společenské 
neviditelnosti.

20:00, Po čem muži touží 2, ČR
Volné pokračování úspěšné komedie 
Po čem muži touží, která se stala 
divácky nejúspěšnějším českým 
snímkem roku 2018. Film je opět hu-
morným pohledem na střet mužské-
ho a ženského světa a hledání jejich 
vzájemného porozumění, které může 
jednoho i druhého dovádět k šílenství.

3. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Zakletá jeskyně, ČR

Zakletá jeskyně vypráví pověst o zá-
zračné jeskyni, v níž jsou uložené vzác-
né poklady. Je mezi nimi i obyčejná 
sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou 
zde však i drahokamy, ale toho, kdo by 
chtěl některý z nich odnést, postihne 
dávná kletba. 

20:00, Pánský klub, ČR
Terapie pro „eroticky závislé“ svede 
dohromady naprosto nesourodou pě-
tici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril 
(Jiří Mádl) se obává svých lechtivých 
představ o studentkách. Neomalený 
erotoman a notorický záletník Eda 
(Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji 
mužnost…

4. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Zakletá jeskyně, ČR

Zakletá jeskyně vypráví pověst 
o zázračné jeskyni, v níž jsou ulo-
žené vzácné poklady. Je mezi nimi 
i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují 
nejvíce. Jsou zde však i drahoka-
my, ale toho, kdo by chtěl některý 
z nich odnést, postihne dávná kletba.

20:00, Pánský klub, ČR

ŘÍČNÍ LÁZNĚ
 Rodeo a Rock (více na str. 9)
Rodeové disciplíny a koncerty

5. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Zlouni, USA

Dělat dobré skutky může být děsná 
dřina. Zvlášť když vás má celý svět za 
padouchy. Animovaná komedie Zlouni 
z legendárního studia DreamWorks 
Animation dokazuje, že i v na první 
pohled nebezpečném tvorovi se může 
skrývat dobré srdce.

15:30, Den otců
Zábavné odpoledne pro tatínky s dětmi. 
Soutěže, úkoly a hry. Vstup zdarma

18:00, Divadlo V.A.D: Píseček (více na 
str. 9)
Nezvládáte výchovu svých dětí? Věřte, 
že v tom nejste sami. Zkušení rodiče si 
z modelových situací odnesou kromě 
užitečného know-how i odbornou psy-
chologickou vzpruhu. 
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 
220 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Zakletá jeskyně, ČR

20:00, Všechno nejlepší, Chiaro!, IT
Patnáctiletá Chiara má mnoho přátel, 
dvě sestry a pozorné milující rodiče. 
Do jejího spokojeného života nezvrat-
ně zasáhne násilný incident a ná-
sledné zmizení otce. Na povrch tak 
vyplavou skutečnosti, které otec před 
Chiarou tajil a před kterými zbytek 
rodiny zavíral oči. 

22. st
  KKCK – sál Ateliér
  18:00, Karel Skle

nář: Přednáška 
o účasti Josefa Macháčka na povstání 
1848 
A také o jeho dalších osudech jako 
podnikatele, mecenáše a politika. 
Diskuse o rodu Macháčků v Radotíně. 
Pořádá letopisecká komise. Vstup 
zdarma

24. pá
  KINO RADOTÍN
   17:00, Jurský svět: 
Nadvláda, USA

20:00, Prezidentka, ČR
Kateřina Čechová (Anna Geislerová), his-
toricky první česká prezidentka, má za 
sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její 
program je každý den nabitý k prasknu-
tí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout 
bez pozornosti celé republiky. Jednoho 
dne se odhodlá k riskantnímu kousku.

25. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Rakeťák, USA

20:00, Prezidentka, ČR

26. ne
  VINDYŠOVA TOVÁRNA
  16:00, Divadelní 
soubor Kaká: 

Ošklivé káčátko
Loutková pohádka na motivy H. Ch. 
Andersena plná písniček, humoru a ne-
čekaných zvratů o tom, že není vždy 
úplně lehké někam patřit. Pro děti od  
3 let. Vstupné 130 / 100 Kč

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Pat a Mat: Kutilské 
trampoty, ČR
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich 
zvyklí, pro malé i velké přinášejí zába-
vu na ostří šroubováku a legraci, až se 
hřebíky budou prohýbat.

Více informací na 
www.centrumkoruna.cz, 
www.ukorunyradotin.cz 
(předprodej vstupenek), 

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

20:00, Tři Tygři ve filmu: JACKPOT,  
ČR 
Tři Tygři zaseknou drápy humoru 
i do filmových pláten! Ve zběsilé akč-
ní komedii se na dobrodružnou cestu 
za nečekanou výhrou vydá předpo-
slední český akční hrdina a strážce 
Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá 
duše, prokletý básník a řidič tram-
vaje David Votrubek (Štěpán Kozub), 
orgán městské policie Robert (Robin 
Ferro) a snaživý, leč průměrný herec 
oblastního divadla Herbert (Vladimír 
Polák).

ŘÍČNÍ LÁZNĚ
 Rodeo (více na str. 9) 
Rodeové disciplíny

7. út
  KKCK – sál Koruna
  15:00, Čaj o třetí – 
tradiční setkání

radotínských seniorek a seniorů
Koncert Jiřího Helekala s dcerou Kate-
řinou, zazpívají populární české i světo-
vé hity. Vstup zdarma

8. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Tutanchamon – 
poslední výstava, IT

Psalo se 26. listopadu 1922, když brit-
ský egyptolog Howard Carter skrze 
malou dírku ve zdi poprvé nahlédl do 
v podstatě neporušené hrobky faraona 
Tutanchamona. Jak starověký panov-
ník, tak místo jeho posledního odpo-
činku i jejich zarputilý objevitel se brzy 
nato stali legendami. 

20:00, Top Gun: Maverick
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete 
„Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. 
Do kin s ním přilétá pokračování jedno-
ho z nejoblíbenějších filmů vůbec. 

9. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Černobyl na 
kolečkách, ČR

Camino se rozhodlo opět oprášit svá 
kolečka, tentokrát s cílem dobýt Černo-
byl. Po úspěšné výpravě na invalidním 
vozíku do Santiaga de Compostela se 
vozíčkář Honza s roztroušenou skleró-
zou rozhodl se svým týmem vydat na 
jedno z nejrozporuplnějších míst světa, 
aby podnikl cestu do hlubin své duše 
a poskytl svědectví o nemoci, kterou 
bere už jako svoji družku. 

20:00, Doctor Strange v mnohovesmí
ru šílenství, USA
Ve snímku Doctor Strange v mnoho-
vesmíru šílenství filmový svět studia 
Marvel otvírá brány do paralelních 
světů a dává do nich nahlédnout jako 
nikdy předtím. Vydejte se do neznáma 
s Doctorem Strangem, který za pomoci 
starých známých a nových spojenců 
vstupuje do šílených a nebezpečných 
paralelních světů mnohovesmíru, aby 
se utkal se záhadným soupeřem.

10. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Náměsíčníci, Něm

Někdy je lepší svou malou sestřičku po-
slouchat! Když starší brácha Petr jedné 
noci zjistí, že jeho sestra Anna zmize-
la, uvědomí si, že její bláznivý příběh 
o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. 

20:00, Jurský svět: Nadvláda, USA
Příběh filmu se odehrává čtyři roky po 
zániku ostrova Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských tvorů. Ti se 
mezitím začali kontrolovaně i nekon-
trolovaně rozmnožovat a v důsledku 
toho jsme si museli zvyknout na jejich 
přítomnost v našem ekosystému i na 
to, že už patrně nestojíme na vrcholu 
potravního řetězce. 

KINO RADOTÍN
 17:00, Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, 
ČR 

20:00, Kdyby radši hořelo, ČR
Kousavá komedie má za sebou 
úspěšnou premiéru na Berlinale, 
skoro každý týden ale chodí nová 
zpráva o další účasti na zajímavé 
zahraniční přehlídce nebo projekci 
po Evropě. Úsměvné výjevy ze života 
vesnických hasičů jsou zarámovány 
do strachu z chemtrails, migrantů 
a dalších „hrozeb“, které na nás dnes 
a denně lítají z hlubin internetu a ne-
malá část našich spoluobčanů jim 
podléhá.

23. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Andílci za 
školou, ČR

Muzikál z hudební dílny Michala Da-
vida s písňovými texty Lou Fanánka 
Hagena.

20:00, Sibyl, FRA
Sibyl je bývalá spisovatelka, ze které 
se stala psychoterapeutka. V momentě 
profesního opotřebování, kdy ji pohltí 
touha opět psát, se rozhodne opustit 
většinu svých pacientů. 

11. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Ať 
žijí duchové!, ČSR

Hrdiny veselé dětské hudební komedie 
jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou 
do boje proti některým dospělým, kteří 
chtějí změnit starý hrad v zemědělský 
objekt. Za vydatné pomoci duchů – ry-
tíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho 
dcerky Leontýnky – obývajících zchátra-
lý objekt a mnoha trpaslíků, které rytíř 
přivolá, se jim podaří dosáhnout cíle. 

20:00, Jurský svět: Nadvláda, USA
Příběh filmu se odehrává čtyři roky po 
zániku ostrova Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských tvorů. Ti se 
mezitím začali kontrolovaně i nekon-
trolovaně rozmnožovat a v důsledku 
toho jsme si museli zvyknout na jejich 
přítomnost v našem ekosystému i na 
to, že už patrně nestojíme na vrcholu 
potravního řetězce.

12. ne
  KINO RADOTÍN
  14:00, PRO DĚTI, 
Králíček Petr bere

do zaječích, USA (ukrajinský dabing)
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích 
se vrací roztomilý a všemi oblíbený 
králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci 
jsou teď něco jako rodina. Ale ať se 
Petr snaží sebevíc, stále má reputaci 
nenapravitelného rošťáka. 

17:00, PRO DĚTI, Zakletá jeskyně, ČR 
(ukrajinský dabing)
Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázrač-
né jeskyni, v níž jsou uložené vzácné po-
klady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou 
lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však i dra-
hokamy, ale toho, kdo by chtěl některý 
z nich odnést, postihne dávná kletba.

13. po
  KKCK – sál Koruna 

nebo dvůr
 10:00, Toy Ma

chine: HRR na draka aneb česky hez
ky a rychle
Zadáno pro školky a školy

15. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Jurský svět: 
Nadvláda, USA

20:00, Pánský klub, ČR

16. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Chinaski: 
Každej ví kulový, ČR

Nebývale otevřený dokument Chinaski: 
Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí 
hudebních úspěchů, vyprodaných kon-
certů, vydání úspěšných alb a desítek 
rádiových hitů byly také deprese, hádky, 
rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat 
se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.

20:00, Andílci za školou, ČR
Muzikál z hudební dílny Michala Davida 
s písňovými texty Lou Fanánka Hagena.

17. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Rakeťák, USA

Příběh mladého astronauta Buzze 
Rakeťáka, který se poté, co se svým 
velitelem a posádkou ztroskotá na 
nepřátelské planetě, snaží najít cestu 
domů skrze prostor a čas a zároveň čelí 
hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.

20:00, Jurský svět: Nadvláda, USA

18. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Rakeťák, USA

20:00, Pánský klub, ČR

19. ne
  KKCK – Dvůr 
  15:00, Petrpaslíko
vo divadlo: Dlouhý,

široký a bystrozraký
Pohádka pro děti, vstupné v předpro-
deji 90 Kč, na místě 120 Kč

20:00, Saulův syn, MAĎ
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím 
táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu 
Auslanderovi, maďarském Židovi a pří-
slušníkovi tzv. Sonderkommanda, jehož 
členové byli od ostatních osvětimských 
vězňů zpravidla izolováni a měli na 
starosti ty nejstrašnější práce. 

30. čt
  KKCK – Dvůr nebo sál
  10:00, Divadlo Kub

ko: Zvířátka a lou
pežníci

Pohádka pro děti, vstupné na místě 50 Kč

16:30, Divadlo Kubko: Pirátská po
hádka
Děti v doprovodu dospělých zdarma, 
dospělí 90 Kč

KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

Top Gun se vrací po dlouhých 36 letech.Top Gun se vrací po dlouhých 36 letech.

Tři Tygři se tentokrát představují ve Tři Tygři se tentokrát představují ve 
filmu Jackpot.filmu Jackpot.
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Divadlo V.A.D. zahraje na Den otců hru Píseček
Kladenský divadelní soubor V.A.D. přijíždí pravidelně do radotínské Koruny. Na Den otců zahraje hru Píseček, která se věnuje 
výchově dětí. Jak soubor přestál covid a jaké má plány, prozrazuje zakládající člen divadla a herec Jan Červený.

Před pár lety jste se zúčast-
nili festivalu amatérského 
divadla v kanadském městě 

Saint John. Jaké to bylo?
V Kanadě jsme hráli v roce 2019 ještě 
před covidem. Zpětně viděno, bylo to 
za pět minut dvanáct. Představení Valé-
rie a týden divů, které jsme tam hráli, se 
líbilo, protože je takové vi zuální a nej-
lépe překonávalo jazykovou bariéru. 
Vzešla z  toho další pozvání na různé 
festivaly, z nichž se podařilo zrealizovat 
jen hraní ve slovinské Postojně. Další 
příležitosti, zejména účast na festivalu 
na Floridě, zůstaly bohužel kvůli co-

vidu nerealizované. Dveře tam ale prý 
máme otevřené i za dva roky.

Jak epidemie ovlivnila váš sou-
bor? Zůstali jste pohromadě, nebo 
to někdo kvůli dlouhé pauze zaba-
lil?
Existenciálně náš soubor covid nijak 
neohrožoval. Upřímně, ani mě nena-
padlo, že by se tak mohlo stát. Také jsem 
ale slyšel, že některá divadla to opravdu 
rozložilo. Byli jsme uprostřed rozdělané 
práce a  šlo jen o  to počkat a  navázat, 
jakmile bude možné pokračovat. Nejvíc 
se covid podepsal na přípravě naší nové 

inscenace Nikoločava. Vznikaly dlouhé 
přestávky v  přípravě, během kterých 
jsme vždy všechno znovu zapomněli, a 
následně jsme začínali od znovu. Insce-
naci zkoušíme doteď, už dva a půl roku. 
Protože se navíc týká ukrajinské Kolo-
čavy, zkomplikovalo se vše i jinak. Kvůli 
cestovním omezením nebyl možný 
výlet do Koločavy, se kterým se počí-
talo, a teď válka…

V  červnu vystoupíte v  Radotíně, 
vzpomenete si, kdy jste ve zdejší 
Koruně vystupovali poprvé?
Podle záznamů vidím, že to bylo v září 
2010. Hráli jsme tu naši první insce-
naci, autorskou komedii Sága rodu 
Rassini. Od té doby nás Dana Radová, 
vedoucí kulturního střediska, zve do 
Radotína pravidelně.

V červnu zahrajete v Koruně Píse-
ček. Koho byste na hru pozval 
a proč?
Hra je jednoznačně určena rodičům. 
Mohou u  ní zažít katarzi a  porovnat 
své výchovné postupy s tím, co uvidí.

Jaké je radotínské publikum? Je 
jiné, než jste zvyklí odjinud?
Skutečnost, že už jsme tu od zmíně-
ného roku 2010 už pošestnácté, svědčí 

o  snad oboustranné spokojenosti. Je 
několik míst, kde cítíme, že nás mají 
diváci rádi, a Radotín je jedno z nich. 
Skvěle se pak hraje.

Fungujete už přes 20 let, pamatu-
jete si ještě, jak soubor vzniknul?
Ano, bylo to spontánní a  nezadrži-
telné puzení po tom dělat společně 
něco tvůrčího poté, co jsme opustili 
gymnázium.

Kde všude v současnosti vystupu-
jete?
Máme pár míst, kde hrajeme každo-
ročně, což je právě Radotín, ale také 
Říčany, Klášterec nad Ohří a  další. 
Druhou skupinou působišť je samo-
zřejmě Kladno a okolí a třetí skupinou 
jsou přehlídky. Za nimi jezdíme i  do 
větší dálky, třeba do východních Čech, 
nebo i na Slovensko.

Co chystáte nového? Není pro vás 
inspirací i  současné a  nedávné 
dění spojené s  covidem a  válkou 
na Ukrajině?
V  repertoáru se skoro pravidelně stří-
dají hry čistě autorské s různými vlast-
ními dramatizacemi nebo úpravami 
zajímavých knih. Nová má být právě 
zmíněná Nikoločava, která navazuje na 
předchozí spíš než komediální tak poe-
tické pokusy. Mělo by to být definitivní 
divadelní vypořádání se s  nikološuhaj-
ským mýtem. Co se inspirace covidem 
týče, ve hře Úl jsme témata s ním spo-
jená nevědomky předjímali. Tato hra je 
hodně o  léčení včel a z  toho vyplývají-
cích zdravotních otázkách a  potažmo 
sociální zodpovědnosti. A  válka na 
Ukrajině? Tak ta otvírá obrovská zne-
pokojivá společenská témata, která ale 
nemám v divadle sebemenší chuť řešit. 

Petr Buček

Koruna / knihovna

Divadelní soubor V.A.D., Píseček
Koruna, neděle 19. června od 19 hodin
Jednoaktová divadelní bábovička. Nezvládáte výchovu svých dětí? Uklidníme 
vás vědomím, že v tom nejste sami. Zkušení rodiče si z modelových situací 
odnesou kromě užitečného know-how i odbornou psychologickou vzpruhu. 
Připravující se rodiče dostanou šanci ujasnit si, zda by nestačilo pořídit si 
domácího mazlíčka. Ostatním nabízíme střet civilizací, násilí a závěrečnou 
katarzi – to vše na písečku.

INFO

Jan Červený ve hře Píseček se svou hereckou kolegyní Soňou MacháčkovouJan Červený ve hře Píseček se svou hereckou kolegyní Soňou Macháčkovou
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Děti se seznamují 
s knihami všemi svými smysly

Radotínská knihovna učí děti číst 
už od nejútlejšího věku. Nej-
menší čtenáři se účastní každou 

první středu v měsíci s výjimkou prázd-
nin akce Narodil se čtenář. Žáci prvních 
tříd procházejí pasováním na čtenáře, 
v jehož rámci získávají volný přístup ke 
knížkám na první rok zdarma. 

Akce Narodil se čtenář určená 
dětem do tří let dostala novou drama-
turgii. Její autorkou je Linda Ladová, 
která vystudovala výchovnou drama-
tiku na DAMU a dříve pracovala jako 
produkční v Divadle Na Zábradlí a ve 
Studiu Dva. „Všimla jsem si, že do 
divadla chodí mnoho rodičů malých 
dětí. Začala jsem proto vymýšlet diva-
delní program formou dětských let-
ních táborů,“ popisuje Linda Ladová, 
jak se dostala k práci s dětmi.

Když sama začala vychovávat své 
dva potomky, narazila v  radotínské 
knihovně na program pro nejmenší 

čtenáře. Dnes jej sama vede a pojímá 
ho tak trochu divadelním způsobem. 
„Chci, aby děti knížky prožívaly všemi 
svými smysly. Každé setkání má svůj 
příběh vycházející z  nějaké pohádky, 
například z  Šípkové Růženky nebo 
Červené karkulky,“ uvádí Linda La-
dová. S dětmi pohádku hraje, použí vá 
při tom hudební nástroje i loutky. Děti 
vstupují do rolí, pohybují se, některé 
jen sledují, co se děje. Na akci Narodil 
se čtenář totiž rády přicházejí mimo 
jiné také maminky s dětmi starými jen 
několik měsíců.

Podle Lindy Ladové jsou první kon-
takty s knížkou důležité. To samé platí 
pro divadlo nebo hudbu. Nejhorší jsou 
podle ní povinná školní představení, 
která žáci berou jenom jako něco, díky 
čemuž se vyhnou matematice nebo 
chemii. „Pokud si ale děti čtení, diva-
dlo nebo hudbu od svého nejútlejšího 
věku spojují s něčím, co je baví, najdou 

si k  nim cestu,“ míní Linda Ladová. 
V  radotínské knihovně se tímto způ-
sobem snaží každou první středu 
v měsíci s výjimkou letních prázdnin 
probudit v dětech lásku ke čtení.

„Zrod“ nových čtenářů probíhá 
v dětské části knihovny v prvním patře. 
„Na akci Narodil se čtenář pod vede-
ním Lindy Ladové přichází pravidelně 
i více než dvacet maminek s dětmi do 
tří let. Děti se seznámí s  knihovnou, 
naší nabídkou, která vedle klasických 
knížek zahrnuje také například zvu-
kové knihy,“ říká vedoucí knihovny 
Sabina Krejčí. 

Radotínská knihovna nabízí více 
než jedenáct tisíc titulů kvalitní belet-
rie, naučné literatury a  časopisů pro 
děti a mládež. Několik titulů je k mání 
také v  angličtině a  ukrajinštině. Pro 
větší děti pořádá Pasování na čtenáře 
a Noc s Andersenem. Kromě toho se 
zde vždy v  úterý konají exkurze pro 
děti z  družiny, mateřských, základ-
ních i  středních škol. A  nezapomíná 
ani na úplně nejmenší Radotíňáky, 
kteří dostávají při vítání občánků 
zdarma dvouletou registraci do 
knihovny. 

(buč)

Radotínská radnice nezapomíná 
na své seniorky a seniory a po 
covidové odmlce opět zahajuje 

oblíbené zájezdy. První výlet se koná 
22. června. Seniorům nabídne cestu 
za levandulemi na Litoměřicko a  do 
Mělníku. 

I  přes velký nárůst cen v  dopravě 
se daří udržet dotovanou cenu na 
úrovni tří set korun pro radotín-
ské seniory, pro další zájemce cena 
činí 920 Kč. Předprodej zájezdů 

proběhne od pondělí 6. do středy 
8. června vždy od 16 do 18 hodin 
v  nízkoprahovém centru Koruny 
(prosklený vchod z  ulice). Poté 
budou volná místa nabídnuta dalším 
zájemcům.

Červnová cesta začne v překrásné 
levandulové zahradě pod zříceninou 
hradu Házmburk na Litoměřicku. 
Účastníci se dozvědí vše o  pěsto-
vání levandule a budou moci ochut-
nat a  zakoupit zdejší čajové směsi, 

sušenky, sirupy, marmelády nebo 
vyzkoušet levandulovou kosmetiku.

Následuje návštěva starobylého 
města Mělník nad soutokem našich 
dvou největších řek Labe a Vltavy. Poté 
se bude možné seznámit s jeho historií, 
nejvýznamnějšími osobnostmi, nebude 
chybět ani procházka okolo několika 
památek a  zámku. Součástí prohlídky 
bude degustace mělnických vín. Další 
zájezdy se uskuteční na podzim. 

(red)

Senioři opět vyrazí na zájezdy

Linda Ladová pomáhá radotínským dětem najít si cestu k četbě.Linda Ladová pomáhá radotínským dětem najít si cestu k četbě.
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Atletika: Pavel Wohl se blýsknul v půlmaratonu
Jaro zahájili radotínští atleti ve velkém stylu. Výtečně se předvedl Pavel 
Wohl na pražském půlmaratonu, výborné výsledky zaznamenali žáci.

své kategorii vévodí českým tabulkám. 
Díky tomu ho čekají některé zahraniční 
mítinky, včetně reprezentačního utkání 
s Polskem a Maďarskem ve vrzích.

Soutěže zahájila i  družstva. Muži 
opět závodí ve druhé národní lize 
a  první kolo se jim vydařilo. I  přes 
několik omluvenek se projevil letos 
našlapaný tým – do soutěže nastoupilo 
23 radotínských atletů a v Bílině, která 
hostila úvodní kolo, obsadili uspokoji-
vou pátou příčku s  těsným odstupem 
na čtvrté místo. 

Ženy závodí v  krajském přeboru, 
který má letos vysokou kvalitu. 
Děvčata se musela v prvním kole spo-
kojit se čtvrtým místem. Některým 

závodnicím se však podařilo výrazně 
prosadit – trenérka Alexandra Muží-
ková vyhrála skok o  tyči (2,70 m) 
a  první dvě místa v  oštěpu obsadily 
naše Sabina Valentová (33,48 m) 
a Alice Boučková (32,26 m). Dařilo se 
i  v  ostatních disciplínách, ale značně 
se projevila absence několika radotín-
ských vytrvalkyň.

Suverénně si zatím počínají smíšená 
družstva mladšího žactva. Zejména 
družstvo A, které vyhrálo úvodní pře-
spolní běh a ve druhém kole konaném 
už na dráze obsadilo druhé místo 
a v celkovém součtu zatím drží první 
příčku před mnohem většími oddíly, 
jakými jsou Sparta či Spartak P4. 
Špatně si nevede ani družstvo B slo-
žené zejména z  nejmladších závod-
níků, které se zatím drží na sedmém 

místě z  celkem jedenácti účastníků 
soutěže.

Výborné výkony předvádějí starší 
žáci. V  úvodním kole obsadili druhé 
místo a  mají výrazně nakročeno do 
zářijového finále A. Klukům se poda-
řilo vyhrát čtyři disciplíny včetně štafety 
a  posbírali dalších pět druhých míst, 
například v bězích na 60 a 150 metrů 
obsadili kompletní stupně vítězů. Nej-
více bodů posbíral Matěj Jordanidis 
za dvě druhá místa (oštěp 34,17 m 
a dálka 5,35 m) a zároveň byl součástí 
vítězné štafety. Děvčatům se závody 
tolik nevydařily, přesto obsadily krásné 
třetí místo, které jim zatím také zaru-
čuje účast ve finále A. Soutěže zahájili 
i dorostenci a dorostenky a shodně se 
zatím umístili na devátých místech. 

Petr Dubský

Radotínské starší žákyně a starší žáciRadotínské starší žákyně a starší žáci

PŘÍMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TÁBORY: TENIS, BASKET NEBO ATLETIKA
Radotínské sportovní oddíly nabízejí během prázdninových měsíců pří-
městské tábory pro děti. Kde ještě mají volná místa?

Tenis
Příměstský tenisový tábor pořádaný v areálu LTC Radotín je určený jak 
pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší tenisové hráče ve věku od 5 do 
15 let. Děti budou rozděleny do menších skupinek (max. 4 až 5 dětí) podle 
věku a herní úrovně, ve kterých se budou učit tenisovým základům, pří-
padně jejich zdokonalování. V případě zájmu a dle počasí navštívíme i areál 
Biotopu Radotín s vodní plochou pro koupání. 
Termín: 1.–5. srpna 
Cena: 2990 Kč
Další informace: e-mail: tenisradotin@gmail.com, tel. 602 957 114

Sportovní kemp Plážoví Hurikáni
Na sportovním kempu se rozvíjí především komplexní pohybová motorika. 
Děti jsou celý den na boso na písku. Na kempu si děti vyzkouší střelbu 
z biatlonových zbraní, lukostřelbu, sportovní hry na písku, plážový fotbal, 
cyklovýlet, koupání a mnoho dalšího. Kemp vedou učitelé tělesné výchovy 
(T. Huráb, M. Eisman).
Termíny: 18.–22. července, 25.–29. července, 1.–5. srpna a 8.–12. srpna
Cena: 990 Kč/den — 2900 Kč/3 dny — 3900 Kč/5 dní
Další informace: www.sportovniakceprodeti.cz

Atletika s Alexandrou Mužíkovou
Pod vedením trenérky a bývalé atletické reprezentantky Alexandry Muží-
kové budou tréninky probíhat velmi všestranně formou soutěží a her na 
atletickém stadionu, beachvolejbalových kurtech a v tělocvičně. Dbáme 
na osvojení si koordinačních a obratnostních prvků, využíváme netradiční 
pomůcky. Nabízíme zábavná cvičení s prvky atletiky, gymnastiky a míčo-
vých her. Snažíme se v dětech vybudovat pozitivní přístup ke sportu. Pro 
děti od 5 do 13 let. 
Termíny: 18.–22. července, 8.–12. srpna, 22.–26. srpna
Cena: 3000 Kč
Další informace: www.atletika-alex.cz

Basketbal
Místní basketbalový oddíl RSK pořádá příměstský tábor ve sportovní hale, 
který bude součástí basketbalového soustředění. Je určen pro mládež 
oddílu, po dohodě může přibrat i další zájemce, zaměří se na specifické 
dovednosti spojené s basketbalem.
Termín: 14.–19. srpna
Cena: 2400 Kč
Další informace: www.rskbasket.cz

TÁBORY

Fotbalisté nastoupí proti legendám národního týmu

Klub SC Olympia Radotín si 
v  sobotu 18. června připomene 
100. výročí svého účinkování 

ve fotbalové asociaci. Odpolední pro-
gram oslav se odehraje na fotbalovém 
stadionu. Hlavním tahákem bude 
zápas radotínského týmu proti výběru 
bývalých fotbalových hvězd hrajících 
pod hlavičkou All Stars. Tento výběr 

tvoří například bývalí reprezentanti 
Jan Koller, Antonín Panenka, Patrik 
Berger, Ladislav Vízek, Jiří Jarošík, 
František Straka nebo Vladimír Šmi-
cer. Někteří z  bývalých reprezentantů 
se objeví na radotínském hřišti, zápas 
začne v 16.30.

Večerní část programu se odehraje 
na biotopu. SC Olympia Radotín zde 

uspořádá koncert skupiny Quee-
nie, která je věrným odkazem jedné 
z  nejslavnějších kapel světové his-
torie v  čele se zesnulým Freddiem 
Mercurym. Vstupné na koncert bude  
450 korun, na běžných vystoupeních 
této úspěšné revival-kapely si pořada-
telé obvykle účtují větší částky. 

(red) 

Tadeáš Mack se stal vicemistrem hokejové ligy

estnáctiletý hokejista Tadeáš 
Mack vybojoval se Spartou 
Praha titul vicemistra extraligy 
dorostenců. Radotínský sporto-

vec a student zdejšího Gymnázia Oty 
Pavla jde ve studijních i  sportovních 

stopách své sestry Patricie, která je 
úspěšnou golfistkou.

Tadeáš začal s  hokejem v  Černoši-
cích. „K hokeji ho přivedl dědeček, jeho 
největší opora. Nejdřív se Tadeášovi na 
led moc nechtělo, ale pak si ho zami-

loval,“ říká matka mladého hokejisty 
Sylva Macková. V  šesté třídě základní 
školy přestoupil do Sparty Praha, kde 
kromě půlročního hostování v  týmu 
Kobry působí dodnes. Zatímco v  čer-
nošickém dresu nastupoval v  útoku, 
přesun do Sparty pro něj znamenal také 
změnu na obránce.

Letošní sezonu završil Tadeáš Mack 
ziskem druhého místa v dorostenecké 
extralize. V  play-off se mladým spar-
ťanům podařilo porazit nejdříve praž-
ského rivala Slavii, poté pokořili dorost 
z Mladé Boleslavi a Bílé Tygry z Liberce. 
Až ve finále nestačili na tým HC Plzeň, 
se kterým prohráli 2:4 na zápasy.

„Tadeáš se hokeji věnuje naplno, 
v současné době studuje na šestiletém 
Gymnáziu Oty Pavla, zatím s  vyzna-
menáním. Skloubit hokej a studium se 
mu daří dobře, za což vděčí i profeso-
rům gymnázia a jejich pochopení pro 
sport,“ uvádí maminka radotínského 
hokejisty. Do maturity by se Tadeáš 
rád věnoval vrcholovému hokeji ve 
Spartě, poté by chtěl studovat vysokou 
školu – doma nebo v zahraničí. Záleží 
také na vývoji jeho hokejové kariéry. 

(buč) 

Radotíňák Tadeáš Mack nastupuje v obraně dorostu Sparty Praha.Radotíňák Tadeáš Mack nastupuje v obraně dorostu Sparty Praha.
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Pavel Wohl byl devátým nejrychlejším Čechem na Pražském půlmaratonu.Pavel Wohl byl devátým nejrychlejším Čechem na Pražském půlmaratonu.
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Začaly také atletické soutěže na 
dráze. Vydařená byla kvalifikace 
na olympiádu dětí a  mládeže, která 
se uskuteční v  Olomouci na konci 
června. Do výběru sedmi nejlep-
ších mladších žáků Prahy se dostal 
zástupce radotínského oddílu Artěmij 
Novikov díky suverénnímu výkonu na 
800 metrů. 

Daří se i  oštěpaři Ondřeji Křížovi, 
který letos přešel do kategorie junio-
rů. Nejdále zatím hodil 67,11 m a  ve 

Pavel Wohl zaběhl trať v  novém 
oddílovém rekordu 1:11:49 
a  cílovou pásku proťal jako 

devátý nejrychlejší Čech v tomto pres-
tižním závodě. V  mezinárodní kon-
kurenci obsadil 41. místo z  více jak 
6700 běžců. Na MČR v  půlmaratonu 
v  Pardubicích o  týden později repre-
zentovala radotínské atlety Radana 
Hušáková. Jednadvacet kilometrů 
absolvovala v  čase 1:43:35 a  doběhla 
na 37. pozici.
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Boxlakrosové mistrovství Evropy se hraje v Hannoveru od 30. července 
do 6. srpna 2022. Účastní se ho celkem 15 týmů. Titul obhajuje Izrael. Infor-
mace o turnaji najdete na www.eblc2022.com. Zmíněné juniorské fieldla-
krosové mistrovství světa bude hostit irský Limerick 10.–20. července 
(www.worldlax2022.com). Dvě vrcholné akce mají před sebou i ženy: nej-
prve mistrovství světa 29. června až 9. července v Towsonu v Marylandu 
v USA a hned poté Světové hry 7.–17. července v Birminghamu v Alabamě. 
Na obou akcích bude hrát i česká reprezentace.

INFO

Český tým chce zlato z boxlakrosového ME
Sport

Legendy motosportu v Radotíně

V rámci 11. ročníku sportovně-
-společenské akce Rallye Praha 
Revival – memoriál Dalibora 

Janka se sešlo 150 posádek v  historic-
kých soutěžních a sportovních automo-
bilech z  jedenácti zemí Evropy. Čekalo 
je 600 kilometrů po silnicích středních 
a severních Čech s cílem v Radotíně.

Závod začal v  centru Prahy na 
Ovocném trhu, kde ze slavnostního 
startu vyjížděly v  minutových inter-
valech nablýskané vozy, které brázdily 
soutěžní a závodní tratě od 60. do 80. 

let minulého století. Promotér akce 
Eda Patera, který v  Radotíně provo-
zuje autoservis, posílal na trať zvučná 
jména historie motosportu – napří-
klad v Česku stále populárního Johna 
Hauglanda, dříve úspěšně závodícího 
se škodovkami ve světových soutěžích. 
Mezi českými účastníky bylo mnoho 
reprezentantů a držitelů mistrovských 
titulů ještě z dob Československa ve 
všech automobilových disciplínách. 

Pestrá byla i  plejáda značek a  typů 
automobilů, nechyběl snad žádný 

výrobce, který se zapsal do histo-
rie motosportu – od osobních vozů, 
domácích škodovek všech typů 
s  motorem vzadu i  zahraničních od 
Porsche přes BMW, Lancie, Fiaty 
a  další až k  Trabantům, celou trať 
absolvoval i z vraku zrestaurovaný ori-
ginální kamion LIAZ s Tomášem Pou-
rem za volantem.

Ze slavnostního startu se posádky 
vydaly na první Show Section do 
Velké Chuchle, pak přes plocho-
drážní ovál ve Slaném zamířily na 
slavnostní dojezd první etapy do 
Teplic. Sobotní náročný program 
vyplnily tři průjezdy polygonem na 
Autodromu Most, dvakrát posádky 
absolvovaly rallykrosovou trať 
v  Motoareálu Chabařovice a  jednou 
projely trať závodu do vrchu v Janově. 
Po náročné etapě se všichni sešli na 
společenském večeru, kde se naplňuje 
druhá část revivalu. 

Neděle měla na programu návrat 
z Teplic do Radotína, kde sídlilo logis-
tické centrum celého závodu. V areá lu 
firmy Brudra proběhlo vyhlášení ko-
nečných výsledků. 

Jarda Malík

Závod měl své zázemí v Radotíně, kde také proběhlo vyhlášení výsledků.Závod měl své zázemí v Radotíně, kde také proběhlo vyhlášení výsledků.
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Lukáš Neužil a Emil Moravec od roku 2020 trénují oba radotínské lakrosové týmy – Custodes a Wolves – a od stejného roku 
vedou i českou boxlakrosovou reprezentaci. První vrcholnou akcí, která národní tým pod jejich taktovkou čeká, je letošní 
mistrovství Evropy, původně plánované na rok 2021, ale odložené kvůli covidu. Odehraje se na přelomu července a srpna.

Jaký byl letošní Memoriál 
Aleše Hřebeského pohledem 
koučů?

Jelikož Custodes vyhráli, tak samo-
zřejmě úspěšný. Ale nejdůležitější bylo, 
že se turnaj po dvou letech konečně 
uskutečnil a  přijely dobré týmy. Na 
jednu stranu chyběly některé špičkové 
týmy, které jezdily před covidem, na 
druhou stranu úroveň evropských 
týmů se srovnává, slabší týmy herně 
vyspěly a  jejich úroveň se výrazně 
zlepšila. Takže bylo více vyrovnaných 
zápasů.

Jak jsou teď sestaveny radotínské 
týmy?
Custodes jsme postavili jako elitní 
tým a kromě dovedností hráčů hodně 
bereme v úvahu i jejich přístup a poten-
ciál. Vrátil se také Dominik Pešek, který 
hostoval v Plzni a stále je jedním z klí-
čových hráčů. Wolves jsou mladíci, 
v podstatě junioři, doplnění zkušenými 
hráči, kteří už se nevěnují lakrosu na 
sto procent hlavně kvůli rodinným 
povinnostem, ale jejich zkušenosti jsou 
stále platné a mají mladým hráčům co 
dát. Týmu Wolves prospělo také něko-
lik posil z  Plzně, která v  posledních 
sezonách nemá samostatný tým. Něko-
lik talentovaných plzeňských hráčů teď 
hraje v Radotíně.

Jak hodnotíte výkony našich týmů 
v turnaji?
Pro Custody byl velmi příznivý los 
v  tom smyslu, že na cestě k  trofeji 
potkali v  podstatě všechny nejsilnější 
zahraniční týmy v turnaji – ve skupině 
Turku Titans, v  semifinále Albertu 
Warriors a  ve finále Glasgow Clyde-
siders. A  samozřejmě máme radost, 
že jsme všechny tyhle zápasy zvládli. 
Také Wolves odehráli skvělé zápasy, 
například s pozdějším finalistou Glas-

gow Clydesiders prohráli ve skupině 
jen těsně a  trochu nešťastně gólem 
v posledních vteřinách zápasu. U Wol-
ves bylo cílem skončit do dvanáctého 
místa, abychom si pro příští ročník 
udrželi nasazení do horní části turnaje 
a hráli proti dobrým soupeřům. Takže 
s desátým místem jsme spokojení.

Začal další ročník Národní boxla-
krosové ligy. Radotínské týmy 
jsou stejné jako na Memoriálu?
Ano, i když je to teď pro Custody tro-
chu komplikované, protože čtyři velmi 
platní hráči – Pavel Srch, Josef Slavík, 
Matouš Tilšer a Štěpán Friedl – dostali 
šanci odjet na několik týdnů na zkuše-
nou do Kanady a střídačka teď trochu 
zeje prázdnotou.

Liga se letos rozšířila o německý 
a rakouský tým. Co tomu říkáte?
Pro rozvoj boxlakrosu je to určitě 
přínosné. V  novém týmu Berlin 
Spreewölfe je několik zkušených hráčů 
s  reprezentační minulostí, takže to 
nejsou úplní outsideři. Znovuzapojení 
Bats Bratislava a Vienna Monarchs je 
určitě také k dobru soutěže. Sice skon-
čil plzeňský tým, ale skvělou zprávou 
je, že ho nahradil nový tým ze Zbra-
slavi. Hlavní zásluhu na tom má Brian 
Witmer, který tým trénuje. Na Zbra-
slavi zakotvilo několik hráčů bývalého 
ForFun, zapojilo se i  několik expatů 
a  ti všichni zbraslavské „domácí“ 
mladíky určitě vytáhnou nahoru. 
S radotínskými týmy jsme zatím doká-
zali ve všech ligových zápasech zvítě-
zit, Custodes vyhráli s  přehledem, 
Wolves po napínavých bitvách.

Před dvěma lety jste převzali čes-
kou boxlakrosovou reprezentaci, 
kterou dlouhá léta vedl Roman Po-
korný. První velkou mezinárodní 

akcí je letošní mistrovství Evropy. 
Jaké má národní mužstvo ambice?
Rozhodně nejvyšší. V roce 2017 jsme 
skončili na ME v Turku druzí po jed-
nogólové porážce od Izraelců. Takže 
letos chceme v boji o zlato uspět.

Bude to ale asi těžší než před pěti 
lety. Podle toho, co jsme viděli na 
Memoriálu a na EBoxu, jsou například 
Finové a  Němci velmi silní. Němci 
navíc budou v  domácím prostředí 
a  měl by jim chytat Craig Wende, 
dvojka týmu NLL Georgia Swarm, 
který za Německo nastoupil i na MS 
2019 a dostal se i do jednoho z All 
Stars výběrů turnaje.

Jak probíhá příprava?
Vzhledem k tomu, že se letos v srpnu 
koná i fieldlakrosové mistrovství světa 
do 21 let, v  dubnu se hrála evropská 
kvalifikace na seniorské fieldlakrosové 
MS (Česko si na tento šampionát, který 
se příští rok koná v  Kalifornii, zajistilo 
postup, pozn. red.) a  hodně hráčů se 
účastní všech těchto akcí, tak zatím 
s  boxlakrosovou reprezentací trénu-
jeme v širším výběru a hlavní herní pří-
prava se teprve rozjíždí. Před Memori-
álem jsme odehráli EBox. Snadno jsme 
přehráli slabší Nizozemsko a  Srbsko 
a  tyhle zápasy nám posloužily hlavně 
k otestování mladých hráčů. Solidnější 
výběr pak nastoupil proti Německu, 
nad kterým jsme vyhráli 17:15. Máme 
tak nějakou představu o  soupeři, ale 
předpokládáme, že oba týmy před ME 
ještě posílí.

Německo máme na ME v základní 
skupině. Dále se střetneme se 
Slovenskem a  Polskem. Co víme 
o nich?
Slovensko asi bude mít solidního gól-
mana z Kanady. Jako Bats, což je jádro 
jejich reprezentačního týmu, se uká-
zali  velmi dobře na Memoriálu. Ale 
asi na tom nebudou tak dobře atle-
ticky, což se ve zkrácených zápasech, 
které odehráli v Radotíně, neprojeví. 

Měli bychom být o úroveň výš. Poláky 
pokládáme za outsidera skupiny, 
pokud si tedy nezajistí účast většího 
počtu posil ze zámoří.

Co další soupeři na evropském 
šampionátu?
Největšími favority budou asi Angli-
čané, Němci, Finové a  Izraelci. Není 
moc možností o týmech předem něco 
zjistit. Příležitostí sledovat nějaké 
zápasy bylo kvůli covidu minimum. 
Uvidíme, až budou k  dispozici sou-
pisky.

Kolik je v  reprezentačním týmu 
radotínských hráčů?
Custodes jsou jádrem týmu. Skoro 
by se dalo říct, při vší úctě k ostatním 
klubům, že reprezentace je radotínský 
tým doplněný o  několik nejlepších 
hráčů z jiných klubů.

Máme krajánky, případně spolu-
pracujete s kouči ze zámoří?
Tým je sestaven výhradně z  hráčů 
hrajících tady, přičemž někteří mají 

zkušenosti ze zámoří. Hlavní část 
přípravy děláme sami, ale využíváme 
konzultanty z Kanady pro herní ana-
lýzy a taktickou přípravu.

Jak to vypadá s  financováním 
účasti reprezentace na ME? Daří 
se pokrýt náklady tak, aby se na 
nich nemuseli podílet hráči sami, 
jako tomu doposud většinou bylo?
Startovné a  hlavně ubytování v  Ně-
mecku nejsou malé položky. Bez par-
ticipace hráčů se bohužel v  našem 
malém sportu s  omezeným mediál-
ním zásahem neobejdeme, i  když se 
ji snažíme minimalizovat. Turnaj je 
v  relativně dostupném Hannoveru, 
takže neplatíme letenky a snažíme se, 
aby výprava byla při zachování solidní 
úrovně „nízkonákladová“. Pokoušíme 
se získávat finance různými způsoby. 
Na Memoriálu jsme například dražili 
první reprezentační dres ze sady pro 
ME. Pokud by se mezi čtenáři vyskytl 
nějaký potenciální sponzor, určitě bu-
deme za podporu rádi. 

Ondřej Mika

Lukáš Neužil (vlevo) s Emilem Moravcem trénují oba radotínské hlavní boxlaLukáš Neužil (vlevo) s Emilem Moravcem trénují oba radotínské hlavní boxla
krosové týmy a také české reprezentační mužstvo.krosové týmy a také české reprezentační mužstvo.

Fantastická atmosféra provázela nejen finálové boje letošního memoriálu.Fantastická atmosféra provázela nejen finálové boje letošního memoriálu.

Custodes letos navázali na své triumfy na Memoriálu Aleše Hřebeského z let Custodes letos navázali na své triumfy na Memoriálu Aleše Hřebeského z let 
2013 a 2017.2013 a 2017.
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Biotop otevřel s novými 
palmami a tradičními akcemi

Biotop /společnost

Slunné květnové počasí urych-
lilo otevření Biotopu Radotín. 
Okolí vodní plochy letos zpest-

řují nové palmy, návštěvníci se mohou 
vedle koupání těšit na tradiční akce. 
Na zářijových oslavách Biotop Days 
vystoupí Aneta Langerová a kapela 
PSH.

Poslední květnový víkend se na 
biotopu odehrál Velký dětský den. 
Zábavu pro celou rodinu doplnily pes-
tré atrakce ve vodě i na okolních trav-
natých plochách. Na první červnovou 
sobotu (4. 6.) si biotop pro svou firemní 
akci zarezervovala společnost Ama-
zone. Pro veřejnost zůstane v tento den 
výjimečně uzavřený.

Od 30. května už jsou v  nabídce 
tradiční pondělní snídaně pro plavce, 

swingové večery začnou 3. čer-
vence. V sobotu 18. června oslaví své 
100. výročí na biotopu radotínští fot-
balisté a jejich příznivci. Na pódiu se 
představí kapela Queenie, vstupenky 
jsou ke koupi i pro širokou veřejnost.

Ve čtvrtek 23. června zavítají do 
areálu biotopu mladí sportovci. 
Konat se bude devátý ročník radotín-
ského triatlonu pro mládež. Na dru-
hou půlku léta chystají organizátoři 
několik oblíbených filmových pro-
jekcí pod širým nebem a sezona jako 
obvykle vyvrcholí v  září akcí Biotop 
Days. Loni ji doprovodil koncert Tata 
Bojs a  vystoupení cirku La Putyka,  
letos se 2. a 3. září představí Aneta 
Langerová a kapela Peneři strýčka 
Homeboye.

Celodenní vstupné na biotop letos 
přijde dospělého návštěvníka na 
150 korun, děti od 6 do 12 let a důchodci 
platí stokorunu, rodinná vstupenka stojí 
400 Kč. Hodina návštěvy areálu je za 
40 korun, zakoupit si lze zvýhodněnou 
permanentku.

Od 30. června začne odstávka kry-
tého bazénu spojená s jeho pravidelnou 
údržbou. Potrvá do 10. července. Poté 
bude bazén otevřený každý pracovní 
den od 6  do 9  a  od 18 do 22  hodin. 
O  víkendech si bude možné zaplavat 
pod střechou vždy od 7  do 11  a  od 
18 do 22 hodin. 

(buč)

Letošní novinkou na biotopu jsou palmy.Letošní novinkou na biotopu jsou palmy.
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Cross Cup doprovodili Ondřej 
Vetchý s Lukášem Krpálkem

Biotop přivítal mladé sportovce 
ze sedmi pražských základních 
škol pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, mezi nimiž 
nechyběli ani zástupci radotínské 
praktické školy. Akci spolu s radotín-
ským starostou Karlem Hanzlíkem 
zahájil herec a velký sportovec Ondřej 
Vetchý. Medaile nejúspěšnějším běž-
cům předával dvojnásobný olympijský 
vítěz judista Lukáš Krpálek. 

Na letošním desátém ročníku Cross 
Cupu, který tradičně hostí Městská 
část Praha 16, se v  běžeckých závo-
dech pro středně mentálně postižené 
děti a žáky základních praktických škol 
z celé Prahy představilo 180 závodníků. 
Délka trati byla od 600 do 2500 metrů, 
sportovci byli rozděleni do 11 katego-
rií. První místo v kategorii škol získala 
radotínská speciální škola. 

(jav)

Starosta Karel Hanzlík spolu s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem Starosta Karel Hanzlík spolu s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem 
a s mladými závodníkya s mladými závodníky

Fo
to

: E
va

 J
av

or
sk

á
Výtvarníci vystavili svá díla

V sále Koruny se konala tradiční 
prodejní výstava radotínských 
výtvarníků. „Jsem upřímně 

rád, že po covidové pauze může měst-
ská část opět pořádat nejen sportovní 
akce, ale i  výstavy a  další kulturní 
podniky. Radnice již několik dekád 
podporuje místní amatérské výtvar-
níky a  dává jim prostřednictvím 
výstavy prostor pro ukázku jejich 
tvorby,“ říká starosta Karel Hanzlík. 
Pořádání přehlídky Kruhu radotín-

ských výtvarníků se ujala radní 
Simona Baráková. 

Vernisáži výstavy předcházel dopro-
vodný program na Fajnovém dvoře. 
Na venkovním pódiu vystoupili muzi-
kanti Základní umělecké školy Kle-
menta Slavického – bubeníci, instru-
mentální soubor a kapela. Teplý jarní 
podvečer pak zpříjemnila osadními 
a  trampskými písněmi skupina Ren-
davend. 

(jav)

Obrazy zaplnily sál Koruny.Obrazy zaplnily sál Koruny.
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Ukrajinky vařily a děkovaly
Válečné uprchlice, které se 

svými dětmi našly ubytování 
v  Radotíně, uspořádaly děkov-

nou akci na dvoře a v kavárně Koruny. 
Zdarma servírovaly tradiční ukrajinská 
jídla – boršč, pelmeně nebo holubki. 

Ukrajinské děti zazpívaly písně a před-
nesly básně v ukrajinštině, ale i v češtině, 
které se intenzivně věnují na adaptač-
ních kurzech také jejich maminky. 

Poděkování od Ukrajinek smě-
řovalo k  radotínským obyvatelům 
a  k  vedení radnice. Městská část 
Praha 16 ubytovala maminky s dětmi 
v  plně zařízených bytech už několik 
dní po vypuknutí války na Ukrajině. 

V  Koruně zároveň pokračují 
adaptační kurzy pro válečné uprchlíky 
a konají se zde také kulturní akce pro 
běžence. Nejmenším českým i  ukra-
jinským dětem předškolního věku 
zahrálo v květnu loutkové divadlo Toy 
Machine. Dvojjazyčné představení 
Rok českých písniček připravil soubor 
ve spolupráci s Danou Radovou a dal-
šími pracovníky Koruny. 

(red)
Běženkyně uspořádaly ochutnávku tradičních ukrajinských jídel.Běženkyně uspořádaly ochutnávku tradičních ukrajinských jídel.

Děti i jejich maminky děkovaly Radotínu a celému Česku za Děti i jejich maminky děkovaly Radotínu a celému Česku za 
vlídné přijetí.vlídné přijetí.

První ukrajinské běžence se v Radotíně podařilo ubytovat už První ukrajinské běžence se v Radotíně podařilo ubytovat už 
několik dní po vypuknutí války.několik dní po vypuknutí války.

Soubor Toy Machine zahrál malým dětem dvojjazyčný program Soubor Toy Machine zahrál malým dětem dvojjazyčný program 
v češtině a ukrajinštině.v češtině a ukrajinštině.
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www.biotopradotin.cz

INFO


