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Přijedou fotbalové
hvězdy, kapela
Quennie a chystá se
výstava

Na radotínském
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Vážení
spoluobčané,
všechny investiční
akce v současné
době čelí komplikacím souvisejícím s dramatickým růstem cen stavebních materiálů
i prací a s nedostatkem pracovníků.
Proto jsem rád, že naše investiční
akce nebo ty, které se nás bezprostředně dotýkají, zatím běží podle
plánů. Týká se to především lávky
přes Berounku, rekonstrukce křižovatky pod Korunou i modernizace
železniční trati a radotínské stanice.
Není přitom na první pohled patrné, kolik vyjednávání a schůzek
v souvislosti se stavebními akcemi
a koordinací jejich průběhu probíhá. Zvláště náročná jednání jsme
v posledních týdnech vedli ohledně
dokončení povrchu rekonstruované
křižovatky na náměstí Osvoboditelů.
Zasedací místnost na radnici pravidelně zaplnila velká skupina zástupců
stavebních firem, policie, magistrátu,
dopravního podniku a dopravních
projektantů. Bylo totiž nutné sladit
jednotlivé kroky tak, aby bylo možné najít volné termíny pro objízdné
trasy. Objížděk je v současné době
v okolí Radotína tolik, že plánovat
nové vůbec není jednoduché. A zainteresovaných stran je hodně, zvláště
když se do stavby křižovatky přidala
po havárii koncem roku ještě nutná generální oprava horkovodu vedoucího pod kulturním střediskem
a v ulici Na Výšince, který zásobuje
panelové domy na náměstí Osvoboditelů teplem.
Termíny pro objížďky jsme nakonec racionálně našli a finalizace
práce na křižovatce proběhne hned
na začátku letních prázdnin. Je to tak
lepší, i když se dokončení posouvá,
ale doprava v té době (v červenci)
obvykle v Radotíně řídne. Předem
děkuji za trpělivost.
Přeji vám pevné zdraví a klidné
dny!
Váš
Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Práce na křižovatce spějí do finále
Úprava křižovatky na náměstí Osvoboditelů pod Korunou směřuje ke zdárnému konci. Většina prací
je hotová, zbývá především pokrýt vozovky novým asfaltem. To s sebou přinese uzavírky, proto se
do těchto posledních úprav stavbaři pustí až o prázdninách.
Foto: Petr Buček

Slovo starosty

Číslo 5/2022

Křižovatka pod Korunou je téměř hotová, zbývá ji vyasfaltovat.

K

řižovatka pod Korunou prochází zásadní proměnou. „Jedním z nejdůležitějších záměrů
je navýšit její kapacitu průjezdu. Ze
směru od Černošic do Radotína
a v odpoledních časech v opačném

směru od Výpadové přijíždí více
aut, která ve stávajících podmínkách
vytvářejí stále častější kolony. To
proto, že počty vozidel projíždějících
křižovatkou pod Korunou se vrátily
k hodnotám, které jsme tu napočítali

před otevřením Pražského okruhu
v roce 2010,“ říká radotínský starosta
Karel Hanzlík.
Nová křižovatka přinese několik
novinek. Dostala bypass, který umožňuje plynulejší průjezd aut přijíždě-

Inzerce

Koupili jste si ojetý vůz?
Nabízíme vám jedinečnou příležitost nechat si ho zdarma zkontrolovat v našem
autorizovaném servisu.
Akce se vztahuje na vozy ŠKODA CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, ROOMSTER, YETI,
SUPERB, KODIAQ nebo KAROQ starý 4 a více let, které máte ve vlastnictví maximálně
6 měsíců. Využitím nabídky získáte vyplněný formulář kontroly stavu ojetého vozu
zdarma.

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

KONTROLA
OJETÉHO VOZU

ZDARMA

jících ze směru od Černošic. Ten už
je řidičům k dispozici. Druhá důležitá nová část křižovatky přemostila
Radotínský potok. Dříve používané
spojení bylo úzké a neprakticky
umístěné kousek od hlavního křížení silnic. Třetí výhodou je rozšíření
jízdních pruhů pro vozidla ze směru
od cementárny a od Výpadové ulice.
Díky mostu přes potok navíc křižovatka propojí prostor před Albertem s okolní silniční sítí. Na konci
letošního roku se totiž uzavře železniční přejezd v ulici Na Betonce.
Řidiči by od této chvíle měli k obchodům v nákupním centru, poště či
do budoucího centra omezený přístup a pro příjezd do těchto míst by
využívali především Prvomájovou
ulici. Tu naopak radnice díky křižovatce s mostem přes potok zklidní
podle plánů tak, aby zdejší obyvatele
automobilová doprava zatěžovala co
nejmenší měrou.
V květnu a červnu stavební ruch
spojený s hlavní radotínskou křižovatkou utichne. Od června se řidiči
vrátí k obousměrnému provozu na
vozovce směrem k cementárně a organizace křižovatky už se přiblíží k normálu. Auta se budou řídit svislými
i vodorovnými značkami, postupně
se má přidat i plnohodnotná světelná
signalizace. Prozatím ale chybí finální
asfaltový povrch. Důvodů, proč asfaltování křižovatky přijde na řadu až
v červenci, je několik.
Petr Buček

Pokračování na str. 3
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Foto: Eva Javorská

Proběhla výsadba dalších
85 stromů a 147 keřů

Intenzivní výsadba nové zeleně začala v Radotíně v roce 2018.

(red)

Po dvou letech se vrátilo
Bezpečné jaro

M

ěstská část Praha 16 spustila službu Mobilní rozhlas.
Občané, kteří se do systému
zaregistrují, budou dostávat důležité
informace o dění v Radotíně. Novinky
budou zdarma odesílány e-mailem,
zprávami SMS nebo do mobilní aplikace.
Pro nejnovější zprávy z Radotína je
nutné se zaregistrovat na internetové
stránce praha16.munipolis.cz/registrace. V uživatelském profilu je vhodné
vyplnit co nejvíce údajů (telefonní
číslo, e-mailovou adresu, bydliště,
sídlo společnosti), abyste mohli dostávat zprávy pro svou lokalitu.
(hej)

Foto: Archiv

R

adotínská radnice se dlouhodobě
snaží o ozelenění parků a dalších
veřejných prostranství a ploch.
Intenzivní výsadby stromů probíhají od
jara 2018. Letos na jaře přibylo dalších
85 vzrostlých stromů a 147 keřů.
„Aktuální etapa se zaměřila na
areály školských zařízení a městská
sportoviště. Jen kolem fotbalového
stadionu zahradníci vysázeli 20 javorů
v novém stromořadí souběžně s ulicí
Stadionovou a sedm sakur ‚rozzáří‘
zelený pruh podél ulice Ke Zděři,“
říká radotínský starosta Karel Hanzlík.
Místa pro další výsadby byla připravována od loňského léta. „Parky v centrální části Radotína jsme doplnili
novými vzrostlými stromy v minulých
letech. Proto jsme nyní oslovili mateřskou a základní školu a dále kluby
SC Olympia a RSK, které spravují
rozsáhlé areály,“ vysvětluje zaměření
výsadeb garant projektu, tajemník
radotínského úřadu Pavel Jirásek.
Tím ale snahy radnice v oblasti
životního prostředí zdaleka nekončí.
„Během zimy byly dokončeny práce
na ozelenění urnového háje, letos
bychom chtěli zahájit přípravu úprav
parku v přednádražním prostoru mezi
Vrážskou a Věštínskou ulicí. A další
akcí, jejíž realizace bude vrcholit v letních měsících, je nová Naučná stezka
Radotín, jež zájemce zavede do těch
nejkrásnějších chráněných území
v našem okolí,“ odkrývá další plány
starosta Karel Hanzlík.

Foto: Eva Javorská

Zprávy
z Radotína lze
odebírat
v aplikaci nebo
e-mailem

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

Dopravní hřiště zaplnili malí cyklisté.

K

rásný jarní den
vylákal
kolem
120 malých cyklistů či jezdců na koloběžkách a odrážedlech
na dopravní hřiště, kde
se konalo tradiční Bezpečné jaro. Preventivně
dopravní akce, kterou
organizuje Městská část
Praha 16 ve spolupráci
s Policií České republiky a za účasti dalších
bezpečnostních
složek, se koná již od roku
2009. Po dvouleté přestávce, způsobené koronavirovou situací, se
malí i velcí dobře bavili
a vedle hromady cen si
odnesli i spoustu zážitků
a poučení, jak se chovat
na cestách či jak poskytnout první pomoc.
(jav)

Z úřadu

Chystá se otevření
podchodu u přejezdu

N

a konci května stavbaři otevřou první půlku zcela nového
podchodu pod tratí. V Chuchli
řidiči až do začátku června nepřejedou
přes přejezd, spolehlivější vlakovou
dopravu má přinést konec června.
Podchod v centru Radotína spojí
od 31. května nové třetí nástupiště
s místem u železničního přejezdu.
Novinka přijde vhod všem, kdo
chodí na vlak ze směru od panelových domů a naopak. Už v dubnu
se otevřel tunýlek za restaurací
Rozmarýn, což přivítaly především
děti mířící ke školám. Více než rok
zavřený podchod musely obcházet
přes Horymírovo náměstí.
Práce na železniční trati se blíží
svému finále, dělníci nyní pracují na
části kolejiště před nádražní budovou.
Od 30. června budou mít vlaky k dispozici celou novou druhou kolej mezi
Smíchovem a Radotínem. Skončí tím
provoz po jednokolejné trati, který
přinášel řadu zpoždění.

Kvůli pokládání nových kolejí
nebude od května možné přecházet trať před radotínskou výpravní
budovou v doprovodu asistenční
služby. Překonat celé kolejiště v prostoru nádraží tak bude možné jen
po dočasné lávce. V provozu zůstává
půlka nového podchodu ve směru
k sokolovně.
Pokračují práce na protipovodňových opatřeních ve Vrážské ulici. Od
2. května do 15. července bude křižovatka v sousedství budovaného podjezdu pod tratí směrem do Prvomájové ulice zcela uzavřená.
Také řidiči a chodci využívající
železniční přejezd ve Velké Chuchli se
musí připravit na uzavírku. Pro automobilovou dopravu nebude k dispozici od 2. května do 7. června vůbec,
během května se několikrát uzavře
i pro chodce (2.–7. 5. zcela uzavřen,
18.–20. 5., 27.–29. 5. a 4.–7. 6. uzavřen
vždy od 8 do 18 h).
(red)

Pokračuje jarní úklid komunikací

R

adotínské technické služby až
do začátku června pokračují
v jarním úklidu komunikací.
Kdy a kde bude čištění probíhat?
3. 5. NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ,
1. ČÁST
Pod Klapicí (slepá část), pěší zóna
Vinohrady, Na Betonce (úsek Prvomájová – Strážovská), Strážovská (úsek
Pod Klapicí – Ametystová), Vindyšova
5. 5. NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ,
2. ČÁST
Prvomájová (úsek Pod Klapicí – Na
Betonce)
10. 5. NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ,
3. ČÁST
Na Betonce (úsek Prvomájová – železniční přejezd)
12. 5. NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ,
4. ČÁST
Parkoviště Vinohrady, Slinková, zásobovací a parkoviště u ulice Na Betonce
17. 5. ÚKLID PARKOVIŠŤ
Sídliště – parkoviště u SON, Výpadová – parkoviště U Ondřeje, parkoviště
u nákupního centra Albert (prostor ve
vjezdu a před betonovými bloky), Prvomájová (úsek Na Betonce – Vrážská)
19. 5. VĚŠTÍNSKÁ
Věštínská (úsek Vrážská – Matějov-

ského), Matějovského, Josefa Kočího,
Tachovská, Zbynická, Nýřanská
21. 5. PARKOVIŠTĚ U ALBERTA
Čištění proběhne před zahájením akce
Den s IZS na hlavní části parkoviště
u nákupního centra Albert.
24. 5. PRVOMÁJOVÁ
Ametystová, Achátová, Jaspisová,
Vykoukových, Grafitová, U Vápenky,
Býšovská, Čedičová, Štěrková (úsek
U Sanatoria – Prvomájová), U Sanatoria (úsek Strážovská – Štěrková),
Strážovská (úsek Ametystová – Štěrková)
26. 5. STRÁŽOVSKÁ
Strážovská (úsek Štěrková – Strunkovská), Štěrková (úsek Strážovská –
U Sanatoria), U Sanatoria (úsek Štěrková – Živcová), Radkovská, Živcová,
Topasová, Pod Lahovskou
31. 5. K CEMENTÁRNĚ
V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická,
Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště,
Vápenná, V Sudech, Hadravská
2. 6. VÝPADOVÁ
Věštínská (úsek Matějovského – Výpadová), U Jankovky, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, Výpadová (malá),
Šárovo kolo
(red)

Na adaptační kurzy přispěla nadace

V

Mobilní rozhlas v chytrém telefonu

březnu spustila radotínská
radnice adaptační program
pro uprchlíky z Ukrajiny.
Nadace J&T pro tyto účely darovala celkem 530 tisíc korun. Finance
se využívají na provoz dětských
adaptačních skupin a na intenzivní jazykovou výuku českého
jazyka pro ženy, které utekly před
válkou z Ukrajiny a nyní pobývají
v Radotíně.
Adaptační
kurzy
navštěvuje
v Radotíně více než padesát ukrajinských dětí, které jsou rozděleny
podle věku do tří skupin. Jedna je
určena
předškolákům,
zbývající

dvě jsou pro starší děti. Dopolední
program probíhá ve všední dny
v Koruně a v prostorách základní
umělecké školy. Každá skupina
má svoje ukrajinsky mluvící učitele a česky hovořící dobrovolníky
z Radotína. Peníze od Nadace J&T se
využívají například pro odměny lektorů adaptačních kurzů.
Městská část Praha 16 zajišťuje také
intenzivní jazykovou výuku českého
jazyka téměř dvaceti žen, které uprchly
před válkou z Ukrajiny a v současnosti
žijí v Radotíně. Z daru budou uhrazeny i mzdové náklady lektorky, která
kromě výuky češtiny předává mamin-

kám i praktické informace spojené
s životem v Česku. Lekce probíhají
čtyřikrát týdně v Kulturně-komunitním centru Koruna. Konat se budou
až do konce června.
„Nadaci J&T děkuji za velkorysou
a především rychlou finanční podporu na tak důležitou věc, kterou
je podpora sebevzdělávání ukrajinských dětí i jejich maminek,“ říká
Karel Hanzlík, starosta Městské části
Praha 16. „Oceňuji kvalitní a velice
intenzivní spolupráci radnice s naší
základní a mateřskou školou, ale
i školní jídelnou. Děkuji ředitelům
těchto zařízení, kantorům a jejich dal-

ším pracovníkům. Přeji si, abychom
v naší podpoře neustávali. A pokud
to bude jen trochu možné, abychom
i nadále ukrajinským matkám a jejich
dětem pomáhali,“ dodává Karel Hanzlík.
Cílem této pomoci je začlenit
válečné uprchlíky do běžného života
městské části. Základy českého jazyka
zlepší komunikaci, ale i postavení
běženců na trhu práce. Záměrem
adaptačních skupin je postupné zapojení dětí do tříd a kolektivů místních
škol a školek.
(red)

Více o adaptačních kurzech na str. 8
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Doprava

Pokračování ze str. 1

Práce na křižovatce spějí do finále
hlavní důvod, proč není možné vyasfaltovat novou křižovatku v květnu či
červnu.
„Další výhodou přesunu asfaltovacích prací na křižovatce pod Korunou až na červenec je skutečnost,
že s příchodem prázdnin doprava
v Radotíně obvykle citelně poklesne,“
uvádí Miroslav Knotek, radotínský
místostarosta. Uzavírky tak začnou
až v červenci.

Foto: Petr Buček

UZAVÍRKY ZAČNOU
O PRÁZDNINÁCH
Na pátek 1. července je tak naplánovaný start první etapy pokládání
asfaltu na křižovatku. Během prvních
deseti červencových dnů budou práce
cestářů probíhat na více než třicetimetrovém úseku mezi odbočkou ke sportovní hale a samotnou křižovatkou.
Dopravu tam budou řídit kyvadlově
semafory.
Aby v Radotíně nedocházelo k velkým dopravním zácpám, silnice mezi
Černošicemi a Radotínem se na tuto
dobu úplně uzavře. To samé platí
pro spojení Radotína s Třebotovem.
I tamní cesta bude neprůjezdná, aby
bylo možné dokončit křižovatku pod
radotínskou Korunou. Radotínští
řidiči křižovatkou projedou, provoz
bude kyvadlový.

Radnice kvůli rekonstrukci křižovatky pod Korunou pravidelně svolávala
koordinační schůzky, kterých se zúčastnili zástupci policie, magistrátu,
dopravního podniku i stavebních firem.

Foto: Petr Buček

R

adotínská radnice během
dubna svolala sérii koordinačních schůzek, kterých se
zúčastnili zástupci policie, magistrátu,
dopravního podniku, stavebních firem
a také dopravní projektanti. „Cílem
bylo zkoordinovat finální práce na
důležitém radotínském křížení silnic
tak, aby měly pro naše obyvatele co
nejmenší negativní důsledky a aby
reagovaly na všechny připravované
dopravní omezení v okolí Radotína,“
uvádí starosta Karel Hanzlík.
V květnu a červnu proto nebudou
probíhat dokončovací práce v podobě
pokládky finálního povrchu na křižovatce pod Korunou. Asfaltování křižovatky si totiž vyžádá její postupné
uzavírání rozvržené do tří etap
a řidiče pošle na objízdné trasy. Ty
ale budou k dispozici až s nástupem
prázdnin. Jedna z nich – určená tranzitní dopravě – povede po Pražském
okruhu.
Na tento pražský obchvat však
v dubnu a květnu řidiče navedou
také objížďky z Chuchle, Slivence
a z Barrandovského mostu. Ředitelství
silnic a dálnic, které Pražský okruh
provozuje, tak další objízdnou trasu po
této své komunikaci nedovolí. Možné
to bude až v červenci, poté co skončí
práce ve Slivenci a v Chuchli. To je

Objízdná trasa čeká autobusy hromadné dopravy, které nebudou moci
přijíždět ke Koruně během celých červencových prací (týká se všech tří etap)
přes Horymírovo náměstí. Za zastávkou Nádraží Radotín proto odbočí
přes přejezd doprava, provoz na přejezdu bude kvůli autobusové dopravě
během července jednosměrný. Ze
směru od ulice Na Betonce na něj
nebudou moct auta vjíždět.
Se začátkem června se dělníci pustí
také do důležité opravy horkovodu
umístěného pod vozovkou v ulici
před Korunou. Potrubí prochází pod
silnicí mezi parkem a řadou budov od
Koruny až k ulici Na Výšince. Loni se
ukázalo, že rozvody zásobující teplem
panelové domy na náměstí Osvoboditelů vyžadují po havárii z konce
minulého roku generální opravu. Ta

se musí provést v období, než začne
nová topná sezona. Kromě toho tam
dělníci upraví rozvody kanalizace.
Až budou hotoví, řidiči tuto vozovku
ještě jednou využijí jako objízdnou
trasu.
PRÁCE SKONČÍ VE DRUHÉ PŮLCE
ČERVENCE
Od 10. července se situace na křižovatce pod Korunou změní. Skončí
uzávěrky silnic do Černošic a Třebotova i opačným směrem. Začne druhá
etapa pokládání asfaltu.
Cestáři uzavřou kus křižovatky
zahrnující bypass pro auta od Černošic a navazující polovinu silnice
k restauraci Rozmarýn. Až ke křižovatce na Horymírově náměstí (za
podjezdem pod tratí) bude provoz
jednosměrný, projedou tudy auta

pokračující do centra Prahy. V opačném směru budou všechna vozidla
včetně autobusů projíždět přes železniční přejezd, dále do Prvomájové
a zpátky ke Koruně.
Poslední týden asfaltovacích prací
je naplánován na dny od 17. července.
Uzavřená zůstane zbylá část křižovatky – tato třetí fáze zahrne směr
od cementárny i naopak (zůstane
však průjezd k nové odbočce přes
Radotínský potok směřující k budově
úřadu), střed křížení vozovek a druhou půlku silnice k Rozmarýnu.
Za dalších sedm dní, okolo 24. července, budou práce u konce. Stavbaři
nakonec definitivně uzavřou průjezd
z Karlické ulice ke Koruně, který
během rekonstrukce křižovatky sloužil jako objízdná trasa.
(buč)

Komentáře

Vylepší nová křižovatka pod Korunou dopravu v Radotíně?
TAKÉ DOPRAVA POTŘEBUJE
KROKY K LEPŠÍMU
adotín není možné obepnout
obchvatem, který by tranzitní
automobilovou dopravu úplně odvedl z naší městské části. Musel
by vést nádhernou přírodou v údolní
nivě v okolí Berounky, kde se plánuje příměstský park Soutok, a po pozemcích na katastru městských částí
Lipence a Zbraslav, které s takovým
projektem v minulosti nesouhlasily.
Musíme tedy pracovat s tím, co máme
k dispozici.
Jedním z důležitých bodů je přitom
křižovatka pod Korunou, která už ve
své původní podobě nezvládala rostoucí počty aut. Ty sem přijíždějí ze
středočeských obcí, které v minulých
letech zaznamenaly velký nárůst počtu
obyvatel. Černošice a okolí se dokonce
rozrostly na dvojnásobek. A my zde
kvůli tomuto vývoji máme nyní stejně
hustou dopravu jako před otevřením
Pražského okruhu.
Proto jsme ve spolupráci s hlavním
městem prosadili úpravu křižovatky,
která Radotínu přinese několik výhod.
Auta se před ní budou řadit do více
pruhů, řidiči přijíždějící od Černošic či Třebotova projedou Radotínem
plynuleji a získáme nové napojení pro
obchody v čele s Albertem či Tetou,

R

pro poštu a budoucí centrum. Možná ještě lepší plynulost by na místě
pod Korunou zajistil velký kruhový
objezd, který se však na toto místo
nevejde. Pokud tedy nechceme zrušit
park a zbourat několik starých domů
v okolí Koruny.
Když nemůžete postavit obchvat ani
kruhový objezd, nezbývá než pracovat
s hlavními dopravními tepnami, na
kterých je nutné zajistit plynulou jízdu.
A pokud to jde, oddělit auta od pěších.
To se nám podaří díky chystané lávce,
která propojí oblast panelových domů
na náměstí Osvoboditelů a nádraží se
školou či biotopem. Křižovatka navíc ochrání ulice v okolí panelových
domů před nárůstem dopravy, který
by zde nastal po zavření železničního
přejezdu v ulici Na Betonce.
Opozice nám předhazuje, že se
v naší městské části staví až příliš.
Znamená to, že si Radotín nezaslouží
rozvoj, ze kterého profitují jeho obyvatelé? Zkuste si odpovědět sami například na tyto otázky: Žije se nám
lépe s krytým bazénem, nebo bez něj?
Je lepší mít Kulturně-komunitní centrum Koruna, nebo takové místo pro
setkávání různých sociálních skupin
nemít? Bylo příjemnější staré nádraží
s drolícími se nástupišti, nebo bude
komfortnější to nové s moderním zá-

zemím včetně dvou bezbariérových
podchodů? A je pro naši školu výhodnější zmodernizovaný a rozšířený areál s praktickou aulou? To samé
platí pro dopravu – i křižovatku pod
Korunou bylo nutné přestavět tak, aby
odpovídala současné dopravní situaci.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

OPĚT STOJÍME NA KŘIŽOVATCE
Člověk by až řekl, že ta křižovatka se
tu buduje proto, aby nám všem bylo
lépe; k tomu ostatně navádí už otázka.
Jenže ona má obsluhovat docela nový,
dosud neexistující proud dopravy –
k budoucímu Centru Radotín. Už zde
se na věc podívejme jaksi po selsku:
na jedné straně máme stavby nutné,
s nimiž se nějak vypořádat musíme –
to je třeba obnova trati. A pak máme
stavby, k nimž jsme se sami rozhodli
a jejichž tíži jsme na sebe uvrhli docela svobodně. Tedy zrovna to Centrum.
Stovky nových bytů, stovky aut a roky
randálu, sajrajtu a smradu. A to je
konečně to nejpodstatnější a zároveň
nejpřehlíženější. Už desítky let žijeme
na staveništi – tu více, tu méně, ale pořád. Stále se upínáme k nějaké krásné
budoucnosti, zatímco děti odrůstají
mezi bagry a zátarasy. Chodit Radotí-

nem pěšky či s kočárkem je za trest
a žádná z těch přestřižených pásek na
tom dosud mnoho nezměnila. Copak
se ty roky bahna a štěrku nepočítají?
Copak je nám to všem jedno? Nemohli bychom stavět méně, ale užitečně?
Copak neexistují promyšlená architektonická, dopravněinženýrská a urbanistická řešení, která rychle a relativně
levně, bez hromad suti a tankových
manévrů zpříjemní život skoro každému? Opět stojíme na křižovatce – ach
to je zas klišé! – a opět je jen na nás, za
kým a kudy se vydáme.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

KŘIŽOVATKA OFICIÁLNĚ,
KŘIŽOVATKA NEOFICIÁLNĚ
Rekonstrukce křižovatky pod Korunou je oficiálně prováděna z důvodu
zvýšení její propustnosti. Zda vylepší
dopravu v Radotíně, je otázkou, na kterou bude možné odpovědět až dlouho
po dokončení vleklé stavby. Tak či tak
je krokem, který vychází z pojetí radotínské dopravy, jak si ho představuje
a realizuje místní ODS – ustupování
tranzitní dopravě a svedení veškeré dopravy na tři návazné páteřní komunikace, které se dlouhodobě pohybují na
hranici svých možností.

Lidé žijící poblíž těchto komunikací
jsou poslední roky svědky každodenních kolon, nejen v ranních špičkách.
Zoufalí řidiči přitom využívají všechny okolní cesty bez ohledu na to, zda
je v nich průjezd nějak omezen, nebo
přímo zakázán…
Křižovatka pod Korunou není ještě
ani dokončena, a už se ozývá kritika –
stačí, aby ve směru od Černošic odbočovala čtyři auta směrem k cementárně, a hned je zablokovaný i pravý pruh
na Prahu… řidiči autobusů si stěžují na
odbočovací úhly… ostrůvek nevhodně
umístěný mezi pruhy… poměrně zásadní nedostatky na to, že slavnostní,
předvolební, otevření se ještě nekonalo.
I kdyby k žádnému výraznému zlepšení dopravy v Radotíně nakonec nedošlo, vyřeší se touto stavbou závazek
radotínské radnice, která se již v roce
2013 smluvně zavázala developerovi
Centra Radotín, že vynaloží veškeré
úsilí, aby bylo vybudováno nové dopravní propojení přes Radotínský potok ve formě mostu pro pěší a automobilovou dopravu.
Místo aby se developer na stavbě
podílel, je celá investice přenesena na
město.
Jedna stavba končí, aby další mohly
začít.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu

|4|

Burglengenfeld/Radotín
Foto: Archiv města Burglengenfeld

Starosta partnerského
města: Přeměna Radotína
je inspirací i pro nás
Thomas Gesche (37) je od roku 2014 starostou bavorského města Burg
lengenfeldu, se kterým Radotín uzavřel před 30 lety partnerství. Obě místa
spojuje podobný počet obyvatel, přítomnost cementárny a také řeky hro
zící záplavami.

Jaké další výhody přinášejí partnerství mezi městy a obcemi
z různých zemí?
Tímto způsobem se posiluje stabilita,
přátelství a mír v Evropě. Partnerství mezi městy je důležité také pro
vzájemné porozumění. Kromě toho
oběma stranám přináší výhody mimo
jiné na úrovni školství nebo kultury.
Radotínská radnice nyní řeší
pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny.
Německá města v posledních
letech přijímala také mnoho utečenců. Jak jste se s vlnami uprchlíků vyrovnali?
Příjem uprchlíků je pro všechny země
a obce vždy velkou výzvou, v současné válečné situaci je dokonce naší
nejhlubší povinností. Po organizační
stránce se o aktuální vlnu i o tu z roku
2015 v našem případě postaral nadřazený orgán, kterým je úřad zemské
rady. Také u nás v Burglengenfeldu
našlo ubytování mnoho lidí. Hodně
nám pomohlo jmenování azylového zmocněnce, který koordinoval
všechny uprchlické záležitosti. Ve
spojení s obrovskou pomocí od obyvatel jsme celou situaci zvládli. Také
v nynější utečenecké vlně hraje velká
pomoc civilního obyvatelstva velmi

pozitivní roli. Bez ní by se vše zvládalo
mnohem hůře.
Radotín prochází v posledních
letech velkým rozvojem. Máme
tu nový biotop, zrekonstruovaný
školní areál, nové Kulturně-komunitní centrum Koruna pro různé
sociální skupiny, probíhají práce
na nové lávce přes řeku, v plánu
je stavba nového centra s byty
a obchody. Jakým směrem se rozvíjí vaše město?
Naše aktuální projekty se převážně
zaměřily na rodiny a péči o děti.
Postavili jsme zázemí pro dvě skupiny
dětských jeslí a pro šest tříd mateřské
školy. Základní školu právě rozšiřujeme o budovu pro osm nových tříd.
Naše další kroky se zaměří především na rozšíření nákupních prostor
v Burglengenfeldu, o nové možnosti
v hromadné příměstské dopravě.
Naším cílem je opětovně získat pro
naše město železniční spojení. Chystáme také bytovou výstavbu odpovídající hlavně sociálním a ekologickým
standardům.
Do Radotína jezdíte pravidelně na
setkání s vedením radnice. Máte
zde oblíbená místa, která při té
příležitosti rád navštívíte?
Velmi zajímavý je nový koupací biotop, rád mám také radnici v blízkosti
základní školy, kde jste docílili velmi
dobré symbiózy veřejného prostoru.
Jak se vám líbí na radotínských
kulturních a společenských akcích? Bavíme se v Radotíně jinak,
než je zvykem u vás v Bavorsku?
Těší mě kulturní různorodost radotínských oslav, mezi které patří například

havelské posvícení. Všímám si poklidného a přátelského setkávání lidí různého věku i sociálních skupin. Že by
existovaly různé přístupy ke slavnostem v různých zemích nebo městech,
to si neuvědomuji.
K vašemu městu podobně jako
k Radotínu patří velká cementárna. Jaké je soužití vaší obce
s touto továrnou a s lomy na vápenec?
Cementárna Burglengenfeld je už
více než 100 let velkým a důležitým
zaměstnavatelem, který i dnes nabízí
180 pracovních míst. Továrna spoluvytváří obraz města. Spolupracujeme
s cementárnou v mnoha oblastech,
továrna například podporuje kulturní
dění a školské vzdělávání našich dětí.
Snažíme se podle možností cementárnu podporovat a těší nás, že dosáhla
na všechna důležitá povolení pro nadcházející dekády. Znamená to, že i my
můžeme těžit z provedených úprav
vedoucích ke snížení produkce CO2
a naše úspěšné soužití může pokračovat.
Podobnost obou obcí cementárnou
nebo počtem obyvatel nekončí.
K našemu životu patří v dobrém
i zlém Berounka, vaším městem
protéká Nába. Čelíte také velké
vodě?
Také u nás v Burglengenfeldu máme
kvůli Nábě časté povodně. Poslední
dva roky spolupracujeme s vodním
úřadem a připravujeme plány na
zabránění dalším povodním. Téma
bude mít naše městská rada na stole
v letošním a příštím roce. Budeme
rozhodovat o tom, jaká technická
řešení využijeme, ve hře jsou protipovodňové zdi, valy i další možnosti.

Letouny slouží v armádě, dohlížejí
i na přístavy a ropovody

O

d roku 2015 sídlí v Radotíně
firma Primoco UAV, která
vyrábí bezpilotní letouny.
Ročně jich vyprodukuje okolo 50.
Radotínská letadla kupují zákazníci
z celého světa – pro vojenské i civilní
účely.
„V roce 2015 jsme hledali vhodné
prostory pro výrobu našeho bezpilotního letounu. Dostal jsem nabídku na
prostory ve Výpadové ulici a využil ji.
Pro nás má Radotín výbornou polohu, neboť od roku 2019 vlastníme
letiště v Písku a po strakonické dálnici jsme na letišti do jedné hodiny,“
říká Ladislav Semetkovský, zakladatel
a šéf firmy.
Výrobní hala firmy Primoco stojí
mezi servisem škodovek Femat a stanicí technické kontroly. Ve výrobě
tam pracují letečtí mechanici, kteří
dříve sloužili v armádě nebo praco-

vali například ve společnosti Aero
Vodochody. Do Radotína se zaměstnanci sjíždějí každý den až z Plzně,
Bechyně nebo Strakonic. Přímo
z Radotína mezi nimi nikdo není.
„Produkujeme bezpilotní letoun
střední kategorie. Naše společnost
vyvíjí a vyrábí drtivou většinu komponentů, včetně spalovacího motoru.
Patříme mezi deset společností na
světě, které v této kategorii vyrábí
a prodávají letoun,“ vysvětluje Ladislav Semetkovský. V Radotíně už
v hale leteckého výrobce vzniklo asi
sto strojů, roční produkce nyní čítá
okolo 50 kusů, v budoucnu má být až
pětinásobná.
„Ve střednědobé budoucnosti plánujeme postavit na letišti v Písku
novou moderní fabriku. Odchod
z Radotína není priorita a patrně
i dále zde budeme působit. Prio-

rita společnosti je úspěšně prodávat
letouny do celého světa a dokončit
jejich vojenskou certifikaci dle NATO
standardů,“ uvádí ředitel firmy.
V Radotíně vyráběný bezpilotní
letoun Primoco UAV je určený především pro ochranu hranic a pobřeží
nebo na dohled nad strategickou
infrastrukturou, kam patří ropovody
a plynovody. Umí pomáhat při katastrofách, lze jej využít při ochraně
životního prostředí nebo pro vojenské i jiné zpravodajské činnosti.
„Naším typickým zákazníkem jsou
armáda, policie, bezpečnostní složky
státu, nadnárodní společnosti. Naše
letouny úspěšně létají v Evropě, Asii,
Blízkém východě a Africe,“ doplňuje
Ladislav Semetkovský.
(buč)

Thomas Gesche je ve starostovském křesle Burglengenfeldu už osm let.

O všem rozhodnou obyvatelé a městská rada.
Těch podobností mezi Radotínem
a Burglengenfeldem je opravdu
celá řada. Napadá vás, co dalšího
mají naše obce společného?
Skutečně máme hodně průsečíků,
které se dotýkají v případě našich
hudebních škol kultury. Také základní
školy rozjíždějí společné projekty.
V posledních letech dochází k prohloubení spolupráce na úrovni obou
samospráv a také zde jsou patrné
výhody pro obě strany. Je důležité
nekoukat jen do vlastního talíře, ale
porozhlédnout se o kus dále.
Na tento rok připadá 30. výročí
partnerství Burglengenfeldu s Radotínem. Koronavirus a aktuálně
také válka na Ukrajině omezily
plánování a přípravy oslav tohoto
jubilea. Jak by oslavy měly podle
vás vypadat?
S našimi přáteli z Radotína hledáme
vhodné termíny. Věříme, že i přes
všechny složitosti poslední doby na
společné oslavy dojde. Naše přátelství
s dlouholetými partnery bude pokračovat.

Jak bude podle vás partnerství obou
měst vypadat v dalších 30 letech?
Osobně doufám, že se nám podaří
zapojit do spojenectví ještě více
organizací, než představují hudební
a základní škola. Jsem přesvědčen, že
vznikne mnoho dalších přátelských
vztahů mezi Radotínem a Burglengenfeldem na osobní úrovni.
Petr Buček

INFO
Thomas Gesche je starostou
Burglengenfeldu ve svém druhém volebním období za stranu
CSU. Komunální politiky si však
německá města na rozdíl od českých vybírají na šest let. Thomas
Gesche trpí vážnou dědičnou oční
chorobou, která mu však nebrání
ve výkonu starostovské funkce.
Burglengenfeld leží kousek od
dálnice 93 z Rozvadova do Řezna
(Regensburgu). Má 14 500 obyvatel, kteří ve volném čase využívají nabídku celoročního bazénu,
multiplexového kina a četných
sportovních zařízení. Turisticky
zajímavé jsou památkově chráněná stará část města, hrad na
návrší a okolí řeky Náby (Naab).

Foto: Primoco UAV

P

artnerství mezi Radotínem
a Burglengenfeldem trvá už
30 let. Jakou inspiraci nacházíte při návštěvách naší městské
části?
Naše vzájemné návštěvy přinášejí zajímavé momenty pro obě strany. Pro
nás je inspirací například přeměna
centrální části Radotína, modernizace
železnice nebo chystaná lávka pro pěší
a cyklisty.

Bezpilotní letadla vznikají kompletně v Radotíně.
INFO
TECHNICKÉ ÚDAJE LETOUNU PRIMOCO UAV ONE 150

Rozpětí křídel....................................4,85 m
Délka..................................................3,65 m
Výška..................................................1,25 m
Max. vzletová hmotnost....................150 kg
Užitečný náklad..............................do 30 kg

Maximální dolet............................2 000 km
Cestovní rychlost.................100–150 km/h
Maximální dostup................. 3 300 m n. m.
Délka dráhy pro vzlet a přistání........300 m
Zdroj: Primoco UAV
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Radotín

Základní myšlenka se nezměnila ani
v roce 2012, kdy z projektu vystoupil
jeho hlavní partner, kterým byl web
FotoAparát.cz. Gymnázium Oty Pavla
se tehdy pustilo do vlastní soutěže
pod hlavičkou PhotoBase. Pokračují
také letní fotografické školy, partnery
projektu jsou Nikon, Elvira a časopis
FotoVideo. Výstava nejlepších fotek se
přestěhovala ze Staroměstské radnice
na Novoměstskou na Karlovo náměstí.
Porotu soutěže tvoří zkušení fotografové a zástupci radotínského gymnázia. Výběr nejlepších snímků probíhá
anonymně. „Během covidu se soutěž
konala bez výstavy vítězných snímků,
letos jsme se opět vrátili k plnému formátu projektu,“ říká Pavlína Krupová,
učitelka
radotínského
gymnázia
a členka poroty, která by v příštím
ročníku ráda viděla větší zapojení dětí

Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže se stal Adam Cejnar
z pražského Waldorfského lycea se svým snímkem Prolínání. Student na něm
zachytil světelné čáry ledkových světel.

z radotínských škol. „Všechny děti dnes
díky mobilním telefonům fotí a bylo
by fajn, kdyby se zapojily i do naší soutěže. Cílem je otevřít u mladých foto-

Foto: Archiv PhotoContest

a dveře, Vody kolem nás, Světlo a stín.
Témata na další ročník organizátoři
vyhlásí během léta, zájemci se o nich
dozvědí na internetových stránkách
věnovaných soutěži (www.photobase.
cz).
„Náš fotografický projekt jsme na
Gymnáziu Oty Pavla zahájili ve školním roce 2005/2006 pod názvem
FotoAkademie. Od začátku se jedná
o celostátní soutěž v digitální fotografii pro všechny základní a střední školy
z České republiky,“ říká Jana Hrkalová,
ředitelka radotínského gymnázia. Soutěž tehdy zahrnovala také fotografické
workshopy na školách ve spolupráci
s Hugem Pavlem, bratrem spisovatele
a novináře Oty Pavla. Součástí projektu
byly také letní školy fotografie v Krkonoších pod vedením zkušených fotografů.

Foto: Archiv PhotoContest

R

adotínské gymnázium vyhlásilo
výsledky 10. ročníku fotografické soutěže PhotoContest pro
žáky a studenty středních i základních
škol z celé republiky. Napříště by pořadatelé uvítali větší zájem o soutěž u dětí
z radotínských škol.
Gymnázium Oty Pavla pořádá fotografickou soutěž, do které se v ročníku
2021/22 přihlásilo 550 žáků a studentů
ze 48 škol z celé České republiky. Děti
zaslaly celkem 1722 fotek, zhruba dvě
třetiny účastníků tvořili středoškoláci,
zbytek připadl na žáky základních škol.
Vyhlášení výsledků a výstava nejlepších
snímků se v březnu konaly na pražské
Novoměstské radnici.
Soutěž PhotoContest obvykle začíná
na sklonku léta zveřejněním témat.
Účastníci letos na jaře ukončeného ročníku si mohli vybrat ze tří zadání: Okna

Foto: Archiv PhotoContest

Gymnázium vybralo už podesáté nejlepší
žákovské fotky

grafů větší vnímavost k okolnímu světu
a tak trochu u nich překódovat tradiční
nahlížení na to, jak má fotka vypadat,“
doplňuje Pavlína Krupová.
Důkazem, že soutěž umí mladé fotografy zaujmout, je kvalita zasílaných
snímků a mimo jiné také skutečnost, že
někteří účastníci pokračují s fotografováním i v dospělém věku. Například
jeden ze současných porotců, fotograf
Milan Hospodka, patřil během svých
žákovských let mezi účastníky této
soutěže pořádané radotínským gymnáziem.
(buč)

INFO

Matilda Svobodová, studentka radotínského gymnázia, letos do soutěže vyslala
fotku pojmenovanou Pohled.

Druhé místo mezi žáky základních škol obsadil Šimon Zeman z černošické
základní školy za fotografii Planeta Kodak.

Informace k soutěži PhotoContest, témata na další ročník a termíny soutěže přináší stránky
www.photobase.cz.

na radotínském hřbitově. Do funkce
byl opakovaně zvolen za agrární
stranu, na jejímž vzniku se podílel.
Právě tuto zakladatelskou zásluhu
připomínala v roce 1934 slavnostně
odhalená pamětní deska Otakara
Nebeského na statku čp. 1. Tuto desku
bohužel už neuvidíme – byla vandalsky zničena v létě 1948. V Radotíně
v současné době nenajdeme ani
ulici Otakara Nebeského, přestože
zde v letech 1937 až 1952 byla – šlo
o nynější ulici U Vápenky.
Z deseti dětí, které měl Otakar
Nebeský s manželkou Anežkou, zůstal
v Radotíně asi jen syn Josef – další
významná osobnost československého

hospodářského a politického života.
Bohužel ho potkal neradostný osud
spojený se změnou režimu po roce
1948. Kvůli údajné kolaboraci skončil na 12 let ve vězení. Do Radotína
se přivdala také Otakarova starší sestra Otilie, která si vzala Josefa Ejema
z čp. 21. Nejstarší sestra, Emilie, se
dostala sňatkem do další významné
radotínské rodiny Drchotů.
Jedinou připomínkou na Otakara
Nebeského, muže mnoha zásluh, je
socha Krista na rodinném hrobě na
místním hřbitově. Otakar Nebeský
zemřel 24. května 1922 po delší těžké
nemoci ve věku 64 let.
Jan Přikryl

Otakar Nebeský

Radotínský dům s číslem popisným 1 patřil ke statku Nebeských.

Foto: Petr Buček

roku 1918. Za 34 let působení na radnici se například zasadil o vybudování silnice z Radotína do Černošic
i do Velké Chuchle a byl u otevření
nové školy. Do té doby vedly cesty
z Radotína jen směrem na Lochkov
a na Zbraslav.
Kromě radotínské politiky se Otakar Nebeský zapojil také do práce na
okresní úrovni. Působil ve zbraslavském okresním výboru, od roku 1904
do roku 1919 byl dokonce okresním
starostou. Zasloužil se o stavbu železniční tratě na Dobříš, o výstavbu
mostu na Zbraslavi a v Davli. Jeho
působení v čele zbraslavského úřadu
dodnes připomíná rodinný náhrobek

Foto: Petr Buček

V

květnu uplyne sto let od úmrtí
Otakara Nebeského, radotínského statkáře a politika. Za
jeho éry spojily Radotín s okolními
obcemi cesty a začala zde fungovat
nová škola.
Na konci 19. století neprocházel
Radotín jednoduchým obdobím. Dřívější vesnice se kvůli nově postavené
železnici měnila na průmyslové město.
Starousedlé zemědělské obyvatelstvo
se ocitalo v menšině, převažovali přistěhovalci s naprosto jiným způsobem
života – ať šlo o dělníky, nebo městskou inteligenci pracující v nových
továrnách. Rozpory, které se hromadily, ale politiky nezajímaly. Volební
právo tehdy v Radotíně měli jen
bohatí sedláci, kteří také jako jediní do
politiky vstupovali.
Právě z této skupiny však vzešel
muž, který svým rozhledem a činorodostí úspěšně posunul Radotín do
20. století. Jmenoval se Otakar Nebeský.
Narodil se v roce 1858 v Želenicích na
Slánsku, v roce 1883 však v Radotíně
od svého otce převzal statek s číslem
popisným 1, který stával vedle dnešní
křižovatky pod Korunou. Otec Otakara
Nebeského statek vyženil, ale on sám
v Radotíně nikdy nežil.
Rok po přistěhování do Radotína
byl nový statkář zvolen do obecního zastupitelstva. Dotáhnul to až
na pozici prvního radního, což dnes
odpovídá pozici prvního místostarosty. V důležité funkci zůstal do

Foto: Archiv

Otakar Nebeský vybudoval spojení
s Černošicemi a Chuchlí

Náhrobek Otakara Nebeského na radotínském hřbitově
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Inzerce/sudoku

JUDr. Simona Rašková

HLEDÁME

www.veletrhvedy.cz

VELETRH
VĚDY

advokátní kancelář

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

ŘIDIČ A TECHNIK PÓDIOVÝCH KONSTRUKCÍ
Požadujeme:
Řidičské oprávnění skupiny B (E výhodou), spolehlivost, aktivní přístup, flexibilitu.
Pracovní úvazek: HPP

tel.: 737 473 278

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

DĚLNÍK - MONTÁŽNÍ DÍLNA

Náplň práce:
Výroba a montáž přepravních cases.
Pracovní úvazek: HPP

NEJVĚTŠÍ VĚDECKÁ UDÁLOST V ČR!

ŠVADLENA / PŘÍPRAVÁŘKA

Náplň práce:
Šití a kompletace obalů na hudební nástroje.
Příprava dílů k výrobě zakázek.
Pracovní úvazek: HPP

2.–4. 6. 2022
PVA EXPO PRAHA
VSTUP ZDARMA

Pracoviště: Kuchař, areál firmy Šiba s.r.o.
Kontakt: 606 812 018

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ
CENY NEMOVITOSTI
ZDARMA

Šiba - inzert - Radotín - 03_2022.indd 1

Úroveň: Těžká
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Horymír Rakau IPA 14°– Polotmavé silné pivo. Svrchně kvašené.
Nepasterované a nefiltrované. Zákal nebo sedlina je pro tento pivní styl
přirozená a není na závadu. Složení: pitná voda, ječný slad, upravený chmel,
kvasnice. Skladujte v temnu a chladu do 7 °C. Chraňte před přímým slunečním
světlem a mrazem. Baleno v ochranné atmosféře. Obsah Alk.: 5,3 obj. %.
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V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
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CYCLESTAR s.r.o.
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FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

7 5

3 8
96

F.L.Y.
8,1rám
kg
27,5“20“
13,5“
do 8 990 Kč
váha 12 kg
F.L.Y.
1x10 24“ 9,5 kg
do 10 990 Kč
cena 18 990 Kč

Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

9

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244
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luštitelé z květnového vydání
získají speciální ležák
z pivovaru Horymír.

RADOTÍN

VYROBENO V ČR

www.elektrokolo.cz

Těžká – řešení Těžká – řešení

Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést svoje telefonní
číslo nebo adresu.
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Minimální trvanlivost do:

Úroveň: Lehká

8

Praha 5 – Zbraslav

PET 1,5 l

www.voriskov.cz

2

www.profi-ucto-dane.cz

www.pivovarhorymir.cz

transparentní účet: 2500648929/2010
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tel. spojení:
5
3 54 1

776 829 910

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

Pomáhejte s námi!
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Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

CHCETE PRODAT
NEMOVITOST?
VYUŽIJTE NAŠE
ZKUŠENOSTI.

Firma PORSIS VZ s.r.o. podporuje Voříškov

13.4.2022 10:24:45

Výrobce: Pivovar Horymír s.r.o.
Horymírovo nám. 1416/9, 153 00 Praha 5 – Radotín.

Soukromý útulek pro
opuštěná a týraná zvířata

01
PET

1
3
4
5
6
9
8
7
2
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Inzerce

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

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

– plný nebo zkrácený úvazek

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

POKLADNÍ SKLADNÍK
– PRODAVAČ(KA)

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

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Rozenský Aleš

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

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

SKLADNÍK

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

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

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

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

Progresivní distribuční společnost v oblasti káva, čaj
a příslušenství, působící v této oblasti více než 15 let, se
zákazníky ve více než dvaceti zemích Evropy hledá do svého týmu

pro pracoviště v Praze Radotíně:

Skladníka/Skladnici
Na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr
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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 3. května.
Náklad 6 280 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Distribuce Novin Prahy 16 probíhá
v Radotíně do poštovních schránek, v ostatních částech správního obvodu Praha 16
jsou k dispozici na vybraných odběrných
místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 31. května 2022.
Uzávěrka pro inzerci: do 17. května.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají
autoři. Nevyžádané
Váženírukopisy
inzerenti,a fotografie se
nevracejí.

Informace
pro inzerenty

informační měsíční periodikum Noviny
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
Informace
provydává
inzerenty
Lipence a Lochkov)
Městská
část Praha 16
v nákladu
6 280 výtisků.
Vážení
inzerenti,
V případě měsíční
zájmu inzerovat
v našem
informační
periodikum
Noviny
periodiku
získáváte
výhody.
Prahy
16 pro správní
obvod
Prahy 16
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence
a Lochkov) vydává Městská část Praha 16
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
v nákladu 6 280 výtisků.
VÝHODNĚJŠÍ CENA
V případě zájmu
inzerovat vOnašem
ZVEŘEJNĚNÍ
INFORMACÍ
FIRMĚ
periodiku získáváte výhody.
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ
Informace
o VašíOfirmě
budou
po dobu
INFORMACÍ
FIRMĚ
PO DOBU
12 měsíců1 od
zveřejnění
posledního
ROKU
ZDARMA
inzerátuodostupné
webových
Informace
Vaší firměnabudou
po dobu
stránkách
MČ
16 v posledního
sekci portál
12 měsíců
odPraha
zveřejnění
inzerentů,
který na
naleznete
přímo
na
inzerátu
dostupné
webových
stránkách
MČúvodní
Praha 16
v sekci
inzerentů,
straně
podportál
odkazem
Firmykterý
naleznete přímo
na úvodní
v horní
liště. straně pod
odkazem Firmy v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK
CENÍK INZERCE
INZERCE

POŽADUJEME:

Cena v Kč

Loajalitu k zaměstnavateli
Spolehlivost a dobré pracovní návyky
Dobrý zdravotní stav a kondici (příjem a expedice zboží)
Optimálně milovníka dobré kávy nebo čaje
Základní znalost AJ vítána

NABÍZÍME:
Dobré platové ohodnocení s motivující prémiovou složkou
Pestrou práci po zaškolení
Respekt k pracovníkům a motivující benefity úspěšné společnosti

Formát
inzerátu

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

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis s očekávanou mzdou
a možným datem nástupu na email: info@bioforpeople.cz

rekonstrukce
bytu domu
nebytových prostor

FOR PEOPLE, s.r.o. / www.coffeever.cz

tel.: 777 670 326

!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

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

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

272.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

8,810.00

1/2

260 x 190

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00

Ceny inzerátu zahrnují 21% sazbu DPH.
Ceny
inzerátů
zahrnují
sazbuzasílat
DPH.
Podklady
pro
inzerci21%
můžete
Podklady
pro inzerci
v těchto
formátech:
DOCmůžete
(text),zasílat
PDF, PSD,
v těchto formátech: DOC (text),
JPEG, GIF, TIF a BMP
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE

Úřad městské části Praha 16
ADRESA
REDAKCE
Václava Balého
23/3,
00 Praha-Radotín
Úřad 153
městské
části Praha 16

Václava Balého
23/3
PŘÍJEM
INZERCE
Sedláková,
153Miroslava
00 Praha-Radotín

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková
noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16

CHYBÍ VÁM RODINA
A JEJÍ POMOC?

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.

Zařídíme – pomůžeme
– uděláme
Pestrá nabídka služeb
bezbariérové bydlení.
auto – dodávka pro
vozíčkáře

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

tel.: 704 616 188
Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce

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.

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK
DOPRAVA PO CELÉ ČR

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

|8|

Pomoc Ukrajině

Foto: Dana Radová

Příběhy našich ukrajinských sousedek
cokoli. Také se hodlá pokusit zprostředkovat osvětu o ukrajinské kultuře
a ukázat, jak mají Češi a Ukrajinci
k sobě blízko.
Poslední příběhy se týkají Katariny
a Mariny, dcery a matky z Kyjeva. Katarina je psycholožka, maminka pomáhala ve školce. Jejich dům sousedil
s domem, kde se usídlili ruští vojáci. Na
hlavní ulici před domem se nekompromisně střílelo, zachránila je 70letá teta,
která Marinu, Katarinu, jejího muže
a kočku tajně vyvedla postranními
uličkami. Stihli si vzít jen doklady. Strávili dva týdny ve sklepení i s kočkou
a mnoha dalšími lidmi. Pak utíkali přes
zbytky mostu, zrušeného proto, aby se
k nim nemohli dostat ruští vojáci. Běželi
přes něj ovázáni bílými prostěradly, aby
do nich schovaní ostřelovači nestříleli.
Potom už je zachránili lidé z Červeného kříže a odvezli je na nádraží. Otec
se i s kočkou vrátil a pomáhá v Kyjevě,
ženy přijely přes Polsko. Do jednoho ze
dvou pokojů v bytě je vzala hodná paní.

EXISTUJE NĚCO, CO BYCHOM JIM
MOHLI ZÁVIDĚT?
Co mají tyto ženy společného, kromě
toho, že k nám nepřišly z ekonomických důvodů, vzít nám práci ani vykoukat zvířata v naší zoologické zahradě?
Měly obrovskou odvahu odejít s dětmi
do neznáma. Tu jim můžeme závidět.
To je ale všechno. Nevědí, zda jejich
domy vůbec ještě stojí. Nevědí, co je
s jejich rodiči, muži, bratry, příbuznými.
Všechny doslova „visí“ na telefonu
a čekají na jakékoli zprávy od svých
mužů a dalších rodinných příslušníků.
Vzájemně se přes slzy utvrzují v tom,
že bude lépe. Věří, že vyhrají válku.
Věří, že se potkají se svými rodinami.
Zároveň se ale bojí, že už je nikdy
neuvidí. Jsou vděčné, že už nejsou na
útěku, že neslyší sirény, že jsou jejich
děti v bezpečí.
Nechtějí zde jen čekat a nic nedělat,
chtějí se odvděčit za naši pomoc, které
si velmi cení. Pro své děti musí být
velkou oporou. Kdo je ale oporou jim,

Jak Ukrajinky žijí nyní: V Radotíně našly bydlení, učí se česky, bojí se o své
příbuzné a těší se, že tady získají práci.

INFORMACE Z DOMOVA
NEPŘICHÁZEJÍ
Ekonomka Iryna přijela z Charkova.
Učila na univerzitě a dělala si kosmetický kurz, což ji moc bavilo. Pak jí

UKRAJINSKÁ ŽENA ROKU
Anna je z města Čerkasy, do Radotína
přišla s dětmi ve věku šest a třináct let.
Pracovala jako profesorka ukrajinštiny,
novinářka a produkční. Kromě toho
byla moderátorkou svatebních obřadů
a vyhrála ve svém městě anketu o Ženu
roku 2021 v oblasti kultury. Dva týdny
před začátkem války dostala nabídku
na vysněnou práci v televizi. Pak ale
vypukly boje. S dětmi jela vlakem
16 hodin do Lvova, pak do Varšavy
a nakonec se přes kamarádku dostala
do Radotína. Nic jí v životě nechybělo
a měla skvěle rozjetou kariéru, na které
tvrdě pracovala.
Teď nemá nic. Je však šťastná, že
už neslyší sirény. Strašně moc jí chybí
nezávislost a práce. Připravuje online
své studenty k maturitě a chce dělat

VZKAZ A DÍKY RADOTÍŇÁKŮM
Všechny shodně vzkazují své velké
poděkování radotínskému vedení
i všem, kteří jim pomáhají. Jsou rády,
že se jejich děti zase můžou učit, opět
se smějí, dostanou najíst a mají kde
spát a nad hlavou mají modré a čisté
nebe. Velký dík také pekařství Mareš
a synové za neustávající dodávku skvělého pečiva pro ukrajinské ženy a děti.
Díky všem, co pomáháte a není vás
vidět. Laskavost a upřímné srdce dělá
člověka člověkem, vzkazují naše ukrajinské ženy.
A na závěr všechny srdečně zvou
v pondělí 16. května od 14 hodin do
Koruny. Společně se pokusí udělat radost
na oplátku obyvatelům Radotína – těm,
kteří jim drží palce a mají otevřené srdce.
Těšit se můžete na tradiční ukrajinské
dobroty, jako jsou boršč, holubki, pelmeně, a jiná překvapení.
Dana Radová

Jak prchaly před válkou: Některé ženy strávily na cestě do Prahy řadu dní,
cesta rozhodně nebyla hladká.

P. S.: V pátek 22. dubna ženy v doprovodu Renaty Lukavské v brzkých ranních hodinách po měsíci vyzrály nad
systémem a díky laskavosti jedné úřednice ve Slaném vyřídily prvotní podporu. Snad nebude trvat další měsíc,
než jim finance dorazí na účet. Ve
stejný den se konal v Kulturně-komunitním centru Koruna Den Země a sousedů. Den předtím jsme dali na Facebook výzvu ohledně chybějícího jarního
oblečení, obuvi či jiných věcí. Děkujeme
všem milým Radotínským i přespolním
(Votice, Rudná, Mníšek), kteří maminkám velmi akčně krásnými a potřebnými věcmi udělali radost a pomohli.
Foto: Archiv Anny Vološyny

NEOBYČEJNÁ LEKCE ČESKÉHO
JAZYKA
Na Zelený čtvrtek, když jsem s běženkyněmi z válkou zasažené země trávila
dopoledne v roli učitelky, jich přišlo jen
pár. Některé děti už měly prázdniny,
některé ženy si vyřizovaly potřebné
dokumenty, takže se nás sešlo méně
než obvykle. Konečně jsme měly více
času na povídání, udělaly jsme si kávu,
zakously jsme se do mazance od pana
Mareše a já jsem se odvážila o ženách
z Ukrajiny dozvědět trochu víc. Třeba
jak se k nám dostaly, jak žily před válkou a jak se cítí dnes.
Učila jsem přes dvacet let. Ještě se
mi ale nestalo, abych na hodině plakala, nenacházela slova a cítila se bezmocná. A přesto jsem tentokrát – i přes
slzy svých žákyň – vnímala jejich velké
odhodlání, naději, radost i vděk. Jejich
zážitky jsou velmi silné. Podívejme se
na jednotlivé příběhy.
První je Svitlana, pochází z oblasti
Žytomyru, ještě nedávno pracovala jako
odbornice na potravinové produkty. Má
děti staré osm a 17 let. Žili si dobře, sportovala, cvičila jógu. Nyní je i se svými
dětmi v Radotíně. Přijela ze Sambiru
autobusem do Prahy. Moc jí tady chybí její
rodina, o kterou má strach, postrádá také
život na Ukrajině. Je vděčná, že opět vidí
úsměvy svých dětí, krásnou radotínskou
krajinu a hlavně klidné nebe. Moc ráda
by zde zatím pracovala třeba v obchodě
a s radostíby někdy pomoc vrátila českým lidem. Umí prý skvělé dorty i pelmeně.

ale nezbylo než posadit své děti (osm
a deset let) do auta a vydat se na cestu
přes skoro celou Ukrajinu. V Mukačevu
děti onemocněly a zůstaly sedm dní
v karanténě. Nakonec se dostaly přes
Maďarsko k nám. Netuší, co je s jejím
domem, chybí jí rodina, o které nic
neví, ale je ráda, že děti jsou v bezpečí
a můžou se učit. Ráda by našim ženám
třeba udělala radost kosmetikou…
Další příběh popisuje úděl Viktorije z Charkova. Tato dopravní inženýrka vzala své děti (sedm a 15 let),
zabalila jednu tašku a jely vlakem do
Lvova. Potom šly pěšky dvanáct hodin
na hranici. Má velkou rodinu. Nemá
o nich žádné zprávy, spojení s domovem nefunguje. Jedinou možností
k zavolání jsou v její oblasti telefonní
budky, ale dostat se k telefonu představuje velké riziko. Moc jí chybí její
maminka. Oporu má ve svém patnáctiletém synovi. I tato neúplná rodina
věří na lepší časy. Viktorija je výbornou
kuchařkou.
Na hodinách češtiny nechybí ani
Marjana z Kyjeva, ředitelka velkého
řetězce s hračkami. Na útěku před válkou popadla děti (osm a deset let),
nabalila hodně tašek, sedly do auta
a dojely do Moldavska. Tam se však
auto pokazilo. Vzala děti, dvě tašky
a postupně přešla a přejela přes Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko až k nám.
Cesta trvala šest dní. Je moc vděčná, že
je přijala cizí rodina z Třebotova, u které
se cítí jako doma. Zase konečně začíná
„dýchat“, vnímat lásku a mír.

Foto: Archiv ukrajinských běženkyň

Č

tyřikrát v týdnu, poté co ráno
doprovodí své děti do adaptačních
kurzů probíhajících v Koruně
a v základní umělecké škole, se každé
dopoledne schází na kurzu češtiny asi
dvacítka ukrajinských žen. Tři dny týdně
je již dva měsíce učí radotínská dobrovolnice Renata Lukavská. Jeden den
v týdnu se u žen i u dětí střídají radotínské kavárnice, koordinátorky nebo kulturistky (pracovnice Koruny). Příběhy
ukrajinských žen zaznamenala Dana
Radová, vedoucí Kulturně-komunitního
centra Koruna.

ptám se jich. Prý jim velmi pomáhá, že
zde u nás cítí přijetí, zájem a laskavost.
Všechny se učí česky. Nerozumí ale
ještě úplně všemu a už vůbec se nevyznají v našem systému. Snaží se. Také
mají společné to, že ještě ani jedna
nedostala avizovaný příspěvek pět tisíc
korun. Zájemci o tuto podporu se musí
osobně hlásit v holešovické tržnici.
Tam se však tvoří obrovské fronty a už
mnohokrát je policie poslala domů, prý
ať přijdou jindy. Dnes v tržnici některé
ženy, které nepřišly na hodinu češtiny,
přespaly. Aby se na ně konečně dostalo.
Většina žen nemá vůbec žádné peníze.
Příběhy žen nekončí, jsou stále živé
a s nepředvídatelným koncem. O svých
osudech nemluví. Chtějí totiž na to, co
bylo, zapomenout a věří a vzájemně se
ujišťují, že bude už jen lépe!

Jak žily ve své vlasti: Měly své kariéry, práci, spokojenou rodinu. Nyní věří, že se dobré časy vrátí.
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Koruna

Lenka Filipová: O Keltech i Štěpánu Rakovi

Lenka Filipová v Koruně vystoupí 26. května od 19 hodin.

V

aše nedávné album Oppidum je věnováno Keltům,
proč jste si vybrala právě
toto téma?
Příčin bylo několik a prošly tak nějak
přirozeným vývojem. Keltskou hudbu
jsem měla vždy ráda. Poslouchám
Enyu i další interprety, ale že se do
toho zapojím i v původním nářečí, to
mě dlouho nenapadlo. Zásadní bylo
setkání s muzikantem Seanem Barrym,
se kterým už 16 let společně hrajeme.
Jakmile jsem zaslechla jeho hru na
keltskou harfu, hned jsem cítila
zvláštní, až karmické propojení. Irské
a bretaňské písničky se mi hodně zalíbily.
Vaše cesta k desce keltských písní
ale trvala poměrně dlouho. Je to
tak?
Snad deset let jsme je hráli na našich
koncertech a lidé se ptali, kde si je
můžou poslechnout. Těsně před

začátkem covidu jsme desku keltských písní konečně vydali. Díky
Seanovi Barrymu je mé spojení
s keltskou hudbou autentické. Mám
dokonce pocit, že už někdy v hodně
dávných dobách jsme spolu keltskou
hudbu museli hrát.
Radotín a okolí je právě místem
s prokázanou keltskou minulostí,
víte to?
To mě nenapadlo, ale ano, kousek od
vás je keltské oppidum Závist. Musím
říct, že se mi keltská hudba napevno
nastěhovala do srdíčka. Určitě se
naučím další keltské písně, i když nyní
žádnou novou desku nepřipravuji. Při
našich koncertních cestách po Česku
nebo po Slovensku navštěvujeme
keltská naleziště. A já vím, že v každém z nás je trochu Kelta.
Zazní na vašem radotínském koncertu keltské písně?

Určitě ano, keltské okénko nebude chybět, patří už stabilně do mého repertoáru.
V Radotíně představím ale i své ostatní
styly, od folku přes rock až po klasiku.
Posluchači si vás spojují i s písněmi ve francouzštině, jak se vám
ale zpívá v keltštině?
Bylo to náročné. Mívám ale pocit, že už
jsem v nějaké své minulosti keltštinu
slýchávala, možná jsem jí dokonce
i mluvila. Písně jsem se naučila hodně
rychle, Sean Barry mi pomáhal s fonetikou, bavili jsme se také o významu
slov. Při práci s keltskou hudbou se
mi vybavovaly různé obrazy například
skotské krajiny, i když jsem tam nikdy
nebyla a znám ji především z filmu
Statečné srdce. Věřím, že v sobě něco
z keltského DNA máme.
S Radotínem vás spojuje osoba
Štěpána Raka. Jakým byl spolužákem?
Na konzervatoři jsem byla teenager,
Štěpán Rak byl o něco starší. Měli
jsme ale stejného učitele kytary. Škola
zařídila naše první setkání, hned jsme
si porozuměli. Později mě seznámil
s Jaroslavem Hutkou, Štěpán Rak pro
mě napsal hudbu k několika písním.
Za celou jeho rodinou jsem jezdila do
Radotína, kde jsme u kytary trávili moc
pěkné chvíle. Štěpánova žena Dagmar
mě učila angličtinu. Bylo to rodinné
přátelství, spojovala nás také mystika

i hvězdopravectví. Štěpán Rak pro mě
vytvořil můj první osobní horoskop.
Na co nejraději vzpomínáte ze
společné tvorby?
Velmi si vážím své první desky, která
se skládala z písní k veršům Vítězslava Nezvala. Štěpán Rak je autorem hudby, napsal mi hodně těžké
doprovody na kytaru. Je také autorem
šansonu Časně ráno, který otextoval
Zdeněk Rytíř. Vypráví o mladé holce,
která trucovitě odchází z domova
a později se zase vrací domů. Deska
byla hodně dobře hodnocená od
kritiků, má pozdější tvorba, ač si
to nemyslím, byla považovaná za
komerční. Nyní mám kolem sebe
hodně mladých muzikantů a překvapuje mě, že mou ranou tvorbu znají.
Setkali jste se i při tvorbě dalších
skladeb?
Když mi bylo něco přes dvacet, Štěpán
Rak přímo na tělo složil hudbu k písni
Chtěla bych zůstat, jakou mě znáš.
Zúčastnila jsem se s ní soutěže Yamaha
v Tokiu. I když jsem nepostoupila do
druhého kola, byli jsme se Štěpánem
pyšní za kladné hodnocení písně. Pro
mě to byla první mezinárodní zkušenost.
Hráli jste někdy spolu i na koncertě?
Asi ne, ale jako diváci jsme se účastnili svých koncertů. Moc se mi líbilo

spojení Štěpána s Alfredem Strejčkem.
Jejich pojetí zhudebnění historie
a poezie je skvělým počinem.
Máte i nějakou další spojitost s Radotínem a okolím?
Radotín si spojuji právě se Štěpánem
a jeho rodinou. V Černošicích mám
příbuzenstvo a hodně známých, za Řevnice jsem jezdila za Zdeňkem Rytířem.
Ráda jezdím vaším směrem na výlety.
Váš radotínský koncert bude při
špatném počasí v sále Koruny, při
dobrém na dvoře. Kde vystupujete
raději?
Uvnitř na vás nečíhají nepředvídatelné
věci. Venku to zase bývá tak nějak
radostně překvapivé. Když se podaří
počasí a svítí sluníčko, je to vrchol blaha.
Věřím, že si koncert užijeme, vystoupí
se mnou Sean Barry, který zpívá, hraje
na harfu, flétnu a akordeon, a na piano
nás doprovodí Jaroslav Bárta.
Petr Buček

INFO
Zpěvačka, kytaristka a skladatelka Lenka Filipová (68) se
narodila v Praze. Vystudovala hru
na kytaru na pražské konzervatoři, kterou absolvovala v roce
1976. Koncertovala prakticky ve
všech zemích Evropy, kromě USA
a Kanady hrála rovněž v Japonsku.

Štěpán Rak zve na koncert své bývalé spolužačky
Foto: Archiv Štěpána Raka

Foto: Archiv Lenky Filipové

Ve čtvrtek 26. května vystoupí v Kulturně-komunitním centru Koruna zpěvačka Lenka Filipová. V rozhovoru prozrazuje, co
cítí při zpěvu keltských písní, a popisuje spolupráci se svým bývalým spolužákem Štěpánem Rakem.

Štěpán Rak

S

Lenkou se známe již od studií
na Státní konzervatoři hudby
v Praze. Oba jsme studovali

u profesora Štěpána Urbana (i když
já o pár let dřív)
a dodnes si vzpomínám, jak mi jednoho
dne pan profesor
Lenku představil a já
byl nadšen jak jejím
zpěvem, tak i hrou na
kytaru. Od té doby
začala naše umělecká
spolupráce a vzniklo
poměrně
mnoho
písní, které jsem pro ni napsal. Vznikla
i společná deska, kterou vydal Supraphon s mými písněmi na texty třeba

Michala Bukoviče, Zdeňka Rytíře, ale
i na básně Vítězslava Nezvala.
Pro Lenku jsem složil i legendární
Vzpomínku na Prahu, s níž pak procestoval skoro celý svět náš společný
kamarád a světoznámý kytarista
Vladimír Mikulka. Naše spolupráce
s Lenkou pak přinesla i ocenění jak
u nás, tak i ve světě (například účast ve
finále světové písňové soutěže Yamaha
či úspěch v Amsterdamu). Lenčina
největší síla vždy byla podle mého
názoru v písních, v nichž se sama mistrně doprovázela na kytaru. Věřím, že
je nač se těšit.
Štěpán Rak

Představení Sádlo vzbudilo (malý) rozruch
Foto: Petr Buček

V Koruně se představila Ridina Ahmedová s představením Sádlo a ukázala, že umí upoutat pozornost publika nejen neob
vyklým názvem svého vystoupení. Při ani ne hodinové performanci rozhodně neskrývá své tělesné proporce. Naopak.

Ridina Ahmedová na jevišti radotínské Koruny

V

ystoupení zpěvačky, tvůrkyně
úspěšného podcastu (rovněž
pojmenovaného Sádlo) a nyní

i herečky upozorňuje na to, jak společnost vnímá lidi s nadváhou nebo
s jinou odchylkou. Nejen podle Ridiny

Ahmedové to lidé s kily navíc nemají
v životě lehké. Lehké to ale neměli ani
divačky a diváci.
Umělkyně zpracovala do jevištní
podoby velmi silné a osobní téma.
Vypráví ho velmi odvážně, nekonvenčním divadelním jazykem, v podstatě
beze slov. Věty proudí k divákům ze
záznamu, zaznívají hlasy dívek, které
líčí, čím si v mládí prošly. Když například jedné malé slečně tatínek každé
ráno na zrcadlo nakreslil prasátko, aby
prý viděla, jak vypadá. Posměšky typu
soudek, koule a podobné jsou ještě
lehčího rázu.
Alternativní forma fyzického divadla
mohla nepřipravené publikum šokovat, což byl asi i záměr protagonistky.
Chvilky nadhledu, sebeironie, sebepřijetí i absurdity střídaly momenty

bezmoci, deprese i tlaku na to, co jsou
ženy schopny v životě vydržet.
Herečka vystupuje pro leckterého
diváka dost nalehko. A ne každý
to zvládne, ukázalo se v radotínské
Koruně. Někteří diváci odešli během
představení, ale největší překvapení
asi nastalo po závěrečné scéně. Pár
divaček nedovedlo potlačit smích
a opustily sál.
Pak ale přišla na řadu druhá zajímavá část celého vystoupení. Diskuse
s herečkou. Ještě dříve se však publikum potřebovalo probrat překvapivou reakcí divaček, které nezůstaly do
úplného konce. Ridina Ahmedová do
debaty ze začátku skoro nezasahovala,
ale vysvětlila, že i tato forma reakce je
v pořádku a každý má právo na svůj
pohled na věc.

Následovala debata o tématu, kterým se Sádlo zabývá. Padlo spousta
zajímavých vět, zkušeností vlastních,
rodinných nebo z blízkého doslechu. Povídání nebylo krátké, mnoho
diváků (především divaček) přinášelo své zkušenosti, názory a ptaly
se Ridiny na její život s nadváhou.
Odvahu a celé provedení programu
publikum ocenilo.
Sádlo je artovou performancí
a vypadá to, že si takové pojetí divadla může najít své diváky i v radotínské Koruně. Za připomenutí stojí, že
vystoupení Ridiny Ahmedové letos
získalo nominaci na cenu za výjimečný počin na poli nového divadla
České divadelní DNA.
Dana Radová
Petr Buček
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Kalendář

Kulturní program na květen
 7:00, PRO DĚTI, Ježek
1
Sonic 2, USA
Modrý superrychlý ježek Sonic patří
k největším videoherním legendám.
A protože před dvěma lety zazářil i na
filmovém plátně, vrací se do kin s dal
ším dobrodružstvím.
20:00, Notre-Dame v plamenech,
FRA
Nervy drásající snímek režíroval
držitel Oscara a matador světové ki
nematografie Jean-Jacques Annaud,
který má na svém kontě filmy Jméno
růže, Nepřítel před branami či Sedm
let v Tibetu. Film v neúnavném tempu
rekonstruuje události 15. dubna 2019,
kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily
plameny a celý svět toho byl v přímém
přenosu svědkem.

2. po

 KKCK – SÁL ATELIÉR

 6:30, Čtenářská dílna
1
pro děti a rodiče
Čtení, povídání a tipy na kvalitní knihy
pro čtenáře od 5 do 9 let s Petrou Žall
mannovou (blog a FB Opičí matka).
Vstup zdarma

4. sT

 KNIHOVNA RADOTÍN

 0:00, První dobro1
družství s knížkou
aneb Narodil se
čtenář
Pravidelná akce pro děti předškolního
věku a jejich rodiče

KINO RADOTÍN

17:00, Betlémské světlo, ČR
Film režiséra Jana Svěráka. Tři pů
vodně samostatné povídky Jan Svěrák
spojil do jednoho příběhu skrze hlavní
postavu, stárnoucího spisovatele Kar
la Šejnohu, kterého ztvárnil Zdeněk
Svěrák.
20:00, Známí neznámí, ČR
Hořkosladká komedie o partě českých
a slovenských přátel, kteří se sejdou
v pražském bytě, aby oslavili příchod
nového roku.

5. čt

 KINO RADOTÍN

 7:00, Poslední závod,
1
ČR
Výpravné filmové drama Poslední zá
vod režiséra Tomáše Hodana přibližuje
tehdejší události z mrazivých hřebenů
Krkonoš tak, jak se opravdu staly.
Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou
postavu Emericha Ratha.

7. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, Anděl Páně 2,
1
ČR
Obrovský divácký úspěch pohád
ky Anděl Páně přiměl jejich tvůrce
k pokračování. Anděl Páně 2 byl
nejnavštěvovanějším snímkem roku
2016 v českých kinech. Díky tomuto
pokračování se na scénu opět vrátila
dvojice fenomenálních pohádkových
hrdinů, anděla Petronela a čerta
Uriáše v podání Ivana Trojana a Jiřího
Dvořáka.
20:00, Doctor Strange v mnohovesmíru 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 nezná
ma s Doctorem Strangem, který za
pomoci starých známých a nových
spojenců vstupuje do šílených a ne
bezpečných paralelních světů mno
hovesmíru, aby se utkal se záhadným
soupeřem.

8. ne

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství, USA
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný
temný kouzelník Gellert Grindelwald
je na cestě převzít moc nad kouzelnic
kým světem. Protože není schopen ho
zastavit sám, pověří magizoologa Mlo
ka Scamandera, aby vedl neohrožený
tým kouzelníků, čarodějek a jednoho
chrabrého mudlovského pekaře na
nebezpečné misi, kde potkají stará
i nová fantastická zvířata a střetnou se
s rostoucí armádou Grindelwaldových
následovníků.
20:00, Láska hory přenáší, ČR

11. st

 KINO RADOTÍN

 7:00, Po čem muži
1
touží 2, ČR
Po čem muži touží 2 je volným po
kračováním oblíbené komedie Po
čem muži touží, která se stala divác
ky nejúspěšnějším českým snímkem
roku 2018. Tento film je opět humor
ným pohledem na střet mužského
a ženského světa a hledání jejich
vzájemného porozumění, které může
jednoho i druhého dovádět k šílen
ství.
Foto: CinemArt

1. NE

 KINO RADOTÍN

20:00, Láska hory přenáší, ČR
Příběh se odehrává v průběhu jednoho
dne, který je divákovi vyprávěn postup
ně třikrát, a to vždy z úhlu pohledu jiné
postavy. Tyto tři dějové linie se pro
střednictvím postav postupně propojují
a ovlivňují. Vzniká tak velký prostor pro
množství nedorozumění a komických
situací.

6. pá

 KKCK – Sál Koruna

20:00, Pražský výběr – Symphony
Bizarre
Velkolepý koncert Pražského výběru na
stříbrném plátně s názvem Symphony
Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2
aréně v prosinci roku 2016. Pražský
výběr tehdy předvedl divákům více než
jen rockový koncert. Ke svému výročí
připravil bombastickou show s Českým
národním symfonickým orchestrem,
americkým dirigentem a řadou výji
mečných hostů a scénických nápadů.
Show, kde se koncert potkal s kaba
retem či operou. Neopakovatelné vy
stoupení snímalo 35 kamer a divákům
tak Pražský výběr – Symphony Bizarre
přinese tehdejší rockové představení
v symfonickém hávu ze všech mož
ných úhlů a pohledů.

13. pá

 KKCK – Fajnová

kavárna

18:00, Rockování
s Tonym: Kytaroví velikáni rocku
Třetí díl poslechového seriálu veterá
na české rockové scény, baskytaristy
a zakladatele skupin Abraxas, Žlutý
pes, Pumpa, Tonny blues band Tonym
Smrčkou
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě
100 Kč

KINO RADOTÍN

17:00, PRO DĚTI, Encanto, USA
Film z dílny Walt Disney Animation
Studios vypráví příběh neobyčejné
rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí
ukryti v kouzelném domě v pulzujícím
městečku v kolumbijských horách, na
podivuhodném a očarovaném místě
zvaném Encanto.
20:00, Ženy a život, ČR
Mottem filmu by mohl být nápis, který
před mnoha lety nasprejoval anonymní
autor na jednu londýnskou zeď: „Na
vzdory dílčím nezdarům hledání štěstí
a lásky stále pokračuje…“ A stejně je
tomu i v našem příběhu, kde někdy po
může k happyendu náhoda, někdy pár
facek a někdy prostě jen stačí přestat
řešit vztahové problémy s osobou, kte
rá s vámi vztah vlastně vůbec nemá…

14. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Sedmero krkavců,
ČR
Pohádkový příběh vychází z klasické
stejnojmenné pohádky Boženy Něm
cové. Mladá dívka na sebe bere těžký
úkol. Musí se pokusit zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně
uvrhla jejich matka. Je to příběh o od
vaze, vytrvalosti, ale také síle slova,
pravdy a opravdové lásky.
20:00, Ženy a život, ČR

15. ne

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Ušák Chicky

a Zlokřeček, FRA
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak
trochu neobyčejný. Narodil se jako na
půl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, proto
že ho jako malého adoptoval král Petr,
slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes
své odlišnosti chce to, co každý: zapad
nout mezi ostatní a mít kamarády.

17:00, Vernisáž výstava kruhu radotínských
výtvarníků
Výstava potrvá do pátku 13. 5.
Doprovodný program k vernisáži ve
Fajnovém dvoře:

Po čem muži touží 2 je volným
pokračováním úspěšné komedie,
která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018.

15:00, koncert žáků ZUŠ Klementa
Slavického
Vede M. Bělohoubek, bubeníci (vede
J. Rojar), instrumentální soubor (vede
J. Petrášková)

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 překvapení,
která z něj dělají ještě dospělejšího
Laviho.

20:00, Film roku, ŠPA
Penélope Cruz a Antonio Banderas
spolu natočili hravou a poťouchlou
komedii Film roku. Pokud si někdo
myslel, že filmaři a filmové hvězdy
jsou nesnesitelné primadony, komedie
Film roku jim dá za pravdu. Penélope
Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martí
nez si v ní dělají legraci sami ze sebe,
ze svých kolegů i celého filmového
světa.

12. čt

16. po

16:30, skupina RendaVend
České hudební poklady trampingu –
osadní a trampské písně
Vstup zdarma

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.
20:00, Doctor Strange v mnohovesmíru 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 nezná
ma s Doctorem Strangem, který za
pomoci starých známých a nových
spojenců vstupuje do šílených a ne
bezpečných paralelních světů mno
hovesmíru, aby se utkal se záhadným
soupeřem.

 KKCK – Dvůr

15:30, Třetí dvorní
swap a divadlo pro
děti
Výměna letního oblečení a doplňků
DS Gaudium: Kolik má Praha věží – di
vadlo pro děti
Vstup zdarma

KINO RADOTÍN

17:00, Amélie z Montmartru, FRA
Kolik let vám bylo, když jste Amélii
z Montmartru viděli poprvé? Mně asi
16 a naprosto mě uhranula – začala
jsem nosit červený baret a učit se
francouzsky. Kdyby mi tenkrát ně
kdo řekl, že jednou budu pracovat
na návratu této výjimečné klasiky do
kin, nevěřila bych mu. Amélii je ale
20 a velké plátno bude jejím dobrým
skutkům a nápadité filmařině znovu
pěkně slušet.

 KKCK – Fajnová

kavárna

14:00–18:00,
Ukrajinské ženy vaří
Odpoledne plné ukrajinských specialit
připravených jako poděkování za přijetí
a podporu, zajímavé příběhy a překva
pení
Vstup zdarma

17. út

 KKCK – Dvůr

 1:00, Rok českých
1
písniček aneb
česky hezky, vesele a rychle
Premiéra edukativního hudebně-diva
delního pořadu nejen pro ukrajinské
rodiny s dětmi
Lidové písně i v ukrajinštině s živou
hudbou; Veselé loutkové představení
„Hrrr na Draka“ v podání divadla Toy
Machine
Zadáno pro školy

18. st

 KINO RADOTÍN

17:00, Pavarotti,
USA
Rozmáchlý i intimní filmový pohled
na život, práci a osobu operní legendy
Luciana Pavarottiho. Pavarotti přiblížil
operu nejširšímu publiku, z chudého
italského chlapce se stal v podstatě
mezinárodní rockovou hvězdou. Jeho
životní příběh, který emocemi, zvraty
a velkolepostí sám o sobě připomíná
operu, vypráví režisér Ron Howard, dr
žitel Oscara za film Čistá duše.
20:00, Mulholland Drive, USA
Americký mysteriózní filmový thriller
subžánru neo-noir režiséra Davida
Lynche z roku 2001. Hlavní role ztvár
nili Naomi Wattsová, Laura Harringová
a Justin Theroux. Představuje surrea
listicky pojatý snímek, který netvoří
chronologicky souvislou dějovou linku.

19. čt

 KKCK – Ateliér

manželství vrátila naději a chuť jít dál.
Jitka, služebně nejstarší autokrosová
řidička v Čechách, by sotva našla lepšího
mechanika a kouče, než je Jaroslav. Ten
pro ni znovu a znovu staví z ojetin závod
ní auta a společně doufají ve vítězství.
20:00, Camille Claudel 1915, FRA
Ke konci své kariéry trpěla sochařka
Camille Claudel zdánlivou duševní poru
chou. Přestávala věřit ve své umělecké
schopnosti a svého bývalého milence,
Augusta Rodina, vinila z toho, že jí učinil
ze života peklo. Ačkoliv ji její rodina pro
její bezpečí a dobro umístila do blázince
na předměstí Avignonu, Camille se sna
žila přesvědčit doktora, že je duševně
naprosto zdravá. V zoufalé touze po
svobodě a setkání se svým milovaným
bratrem ubíhá její život za zdmi léčebny.

26. čt

 KKCK – Sál Koruna/

Fajnový dvůr (podle
počasí)

15:30, Trénink
paměti
Workshop s certifikovanou lektorkou pa
měti Hanou Navrátilovou, vstup zdarma

19:00, Koncert Lenky Filipové a jejích
hostů (více na str. 9)
Vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě
500 Kč

KINO RADOTÍN

KINO RADOTÍN

17:00, Greta, USA
Příběh dospívající aktivistky Grety Thun
bergové je vyprávěn prostřednictvím
působivých, dosud nevídaných záběrů.
Počínaje školní stávkou jednoho člověka
pro klima před Švédským parlamentem,
režisér Grossman sleduje Gretu – styd
livou školačku s Aspergerovým syndro
mem – v jejím vzestupu k výjimečnosti
a jejím rozšiřování povědomí o globál
ním dopadu tím, že podněcuje školní
stávky po celém světě. Film vrcholí
úžasnou větrnou cestou přes Atlantský
oceán, aby promluvila na summitu OSN.
20:00, Když prší slzy, ČR
Na jedné straně drsné scény domácího
týrání, dokonce i znásilnění, na straně
druhé idylické chorvatské pobřeží,
thajské masáže, taneční klub. Obojí ob
sáhne snímek Když prší slzy.

20. pá

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Proměna, USA
Pohádka pojednává o třináctileté dívce
Mei Leeové, která se samovolně pro
měňuje v obří červenou pandu, ale jen
tehdy, když je moc rozrušená, což je
bohužel prakticky neustále. Dívku Mei
navíc silně znervózňuje její až příliš
starostlivá maminka Ming, která se od
své dcery téměř nikdy nevzdálila.
20:00, Ženy a život, ČR

21. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, Tajemství
1
staré babitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka Karaby,
jeho odvážné dcery Aničky, trochu neši
kovného prince Jakuba a dalších postav
opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá po
hádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro
zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba.
20:00, Láska hory přenáší, ČR

PARKOVIŠTĚ PŘED ALBERTEM

9:00–13:00 Den s Integrovaným
záchranným systémem
Přehlídka techniky a činnosti policistů,
hasičů a dalších záchranářů

22. ne

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
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.
20:00, Po čem muži touží 2, ČR

24. út

 KKCK – Dvůr

 6:00, Babka není
1
fosilie aneb řekni
to jinak
Autorská jevištní koláž vytvořená
studentkami Malé scén/k/y na motivy
pozorování denních situací kolem nás.
Představení s prvky divadla utlačova
ných, kde má divák možnost vstoupit
do dění příběhu a zvrátit jeho závěr.
Vstup zdarma

25. st

 KINO RADOTÍN

 7:00, Láska pod
1
kapotou, ČR
Odhodlaný padesátník Jaroslav má
v životě dvě vášně. Rychlá auta a školní
lásku Jitku, která mu po zpackaném

17:00, Tři Tygři ve filmu: Jackpot, ČR
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do
filmových pláten! Ve zběsilé akční
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 tramvaje
David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán
městské policie Robert (Robin Ferro),
a snaživý, leč průměrný herec oblast
ního divadla Herbert (Vladimír Polák).
20:00, Tři Tygři ve filmu: Jackpot, ČR

27. pá

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Bobovy burgery

ve filmu, USA
Belcherovi se snaží zachránit restau
raci před zavřením, protože se před ní
tvoří propast, zatímco děti řeší záhadu,
která se vznikající dírou souvisí.
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.

28. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Bobovy burgery ve
filmu, USA

20:00, Top Gun: Maverick

BIOTOP RADOTÍN

13:30, Velký dětský den a otevírání
biotopu (více na str. 12)
Soutěže, divadla, hudba, výtvarné díl
ny, projížďky na lodích, skákací hrad,
ukázka vozidel záchranných složek,
malování na obličej atd.

29. ne

 VINDYŠOVA TOVÁRNA

(SKI A BIKE CENTRUM)

16:00, Toymachine:
Pinocchio
Někdy se splní i nejnesplnitelnější sen,
který můžete mít, ale cesta k němu
bývá dlouhá snad jako Pinocchiův nos.
To vám byl největší uličník a poleno
borové, jaké si jen dokážete představit!
Lhal, neposlouchal, a dokonce Gepetovi
utekl… Snad se znovu setkají, protože
každý jednou vyroste ze své klackovi
tosti ale potřebuje k tomu čas!
Pro děti od 3 let. Délka představení 40
minut, vstupné 130 Kč / 100 Kč. Vstu
penky v předprodeji na www.vindysovatovarna.cz nebo v prodejně Skibi Kids

KINO RADOTÍN

17:00, PRO DĚTI, Tom & Jerry, USA
Když se Jerry přestěhuje do luxusního
hotelu na Manhattanu, kde právě pro
bíhá svatba století, její zoufalá organi
zátorka si najme Toma, aby jí pomohl
se myšáka zbavit. Hon kocoura a myši
vzápětí skoro zničí nejen její kariéru
a chystanou svatbu, ale i celý hotel.
20:00, Tři Tygři ve filmu: Jackpot, ČR

KINO RADOTÍN
KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA
(KKCK)

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

Foto: Archiv LPK

Fotbalisté a RSK letos oslaví sté narozeniny

Jeden z prvních snímků fotbalistů Radotínského SK je z roku 1922.

V

roce 1922 vznikl v Radotíně
Radotínský sportovní klub
(RSK) a jeho členové nejdříve hráli jen fotbal. Později se přidala řada dalších sportů, jakými

jsou volejbal, basketbal, softbal nebo
nohejbal. Fotbal dnes už naopak pod
křídla RSK nepatří. Sté narozeniny
si letos zvlášť připomenou fotbalisté
a své vlastní oslavy jubilea chystá RSK.

Radotínští fotbalisté hrají pražský
přebor, ale v minulosti nastupovali
i k zápasům druhé ligy, a ještě před
pár lety účinkovali ve třetí nejvyšší
soutěži. SC Olympia Radotín, jak se
v současnosti fotbalový klub jmenuje,
si 100. výročí od zahájení svého účinkování ve fotbalové asociaci připomene v sobotu 18. června.
Odpolední program 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 Ber-

ger, Ladislav Vízek, Jiří Jarošík, František Straka nebo Vladimír Šmicer.
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 Queenie, která je věrným odkazem jedné
z nejslavnějších kapel světové historie v čele se zesnulým Freddiem
Mercurym. Vstupné na koncert bude
450 korun, na běžných vystoupeních
této úspěšné revivalové kapely si pořadatelé obvykle účtují větší částky.
Další připomínka stého výročí
založení pro Radotín významného

sportovního oddílu se chystá na
podzim. RSK chce představit svou
dlouhou historii výstavou dobových
artefaktů. „Chtěl bych touto cestou
vyzvat radotínské obyvatele, aby nám
zapůjčili nebo darovali staré dresy,
sportovní náčiní nebo jiné předměty
spojené s historií RSK,“ říká Pavel
Švitorka, člen výboru tohoto klubu.
Organizátory výstavy je možné kontaktovat e-mailem info@radotinsk.cz
nebo telefonicky na čísle 775 267 471.
Budou rádi také za informace o tom,
kdo RSK vedl v 70. a 80. letech minulého století. Tyto informace v archivu
RSK chybějí.
(red)

Softbalisté získali v roce 2006 extraligový titul.
Foto: Archiv LPK

Na starém hřišti se hrávala
i národní házená.

INFO
Radotínský SK (RSK)
Odvětví
Počet členů
Volejbal........................................................................202
Softbal.........................................................................179
Basketbal....................................................................86
Lezení...........................................................................37
Nohejbal......................................................................12
Pétanque.....................................................................8
SC Olympia Radotín
Odvětví
Počet členů
Fotbal...........................................................................450
Atletika.........................................................................400
Kuželky........................................................................30
Poznámka: Stav k roku 2022

(z toho mládeže)
(126)
(73)
(45)
(31)
(1)

(mládež)
(250)
(250)
(5)

(red)

Foto: Archiv LPK

Velkou událostí byl v roce 1945 zápas
fotbalistů RSK se Slavií Praha v čele
s Josefem Bicanem (s výsledkem 3:16).
Dva roky po skončení války vyrostla
vedle sportoviště kantýna, která se
později změnila na legendární hospodu Na starém hřišti. V roce 1948
přešly všechny sportovní oddíly pod
křídla Sokola, z něhož komunisté
udělali v roce 1953 oddíl TJ Spartak
Radotín. Na sportovním poli se v té
době začalo dařit fotbalistům, kteří do
konce 50. let postoupili až do druhé
ligy. V té se objevovali i v 60. letech
a opět mimo jiné sehráli zápasy proti
Slavii Praha.

Krátce z radotínského sportu

Na novou tribunu se usadí pět stovek diváků.

RADNICE POSLALA NA
VOLNOČASOVÉ PROJEKTY PŘES
MILION KORUN
adotínské zastupitelstvo podpořilo i v letošním roce sportovní a další volnočasové organizace
částkou přesahující milion korun. Na
projekty spojené s aktivním trávením
volného času putuje z radotínského
rozpočtu 1 220 000 korun.
Na radnici se letos sešlo celkem 87 žádostí o finanční podporu.

R

Hokejisté RSK se takto nechali vyfotografovat v roce 1946.

Pohled na staré hřiště z roku 1941

Foto: Petr Buček

V

edle Sokola Radotínského, který
byl založen už v roce 1888, se
nejdelší sportovní historii v naší
městské části těší oddíl RSK. Jeho
fotbalisté to dotáhli až do druhé nejvyšší soutěže a softbalisté slavili v roce
2006 dokonce extraligový titul. RSK
ale postupně zastřešilo řadu dalších
sportů, mezi nimiž nechyběla národní
házená nebo hokej. Dnes RSK pokračuje s oddíly volejbalu, softbalu, basketbalu, nohejbalu, lezení a z malých
sportů se přidal také pétanque.
Radotínský sportovní klub vznikl
v roce 1922 jako tým fotbalistů. A jelikož neměl své hřiště, hrál až do roku
1924 svá utkání na půdě soupeřů. Poté
se usídlil kousek od Berounky pod
bývalým cukrovarem, nedaleko dnešního bistra U Ondřeje. V roce 1928 se
fotbalisté na dlouhá léta nastěhovali
na „staré“ hřiště, kde dnes své zápasy
hrají softbalisté RSK. Od konce 60. let
minulého století mají fotbalisté svou
základnu na druhé straně od železnice, na městském stadionu.
Ve 40. letech se radotínské fotbalové
hřiště pravidelně v zimních měsících
měnilo na hokejové. Vedle hokejistů
začali pod hlavičkou RSK sportovat
i příznivci odbíjené, vodáctví, boxu,
šachů nebo stolního tenisu. Jednotlivým odvětvím se tehdy říkalo odbory.

V roce 1969 se fotbal ze Spartaku
vyčlenil a pokračoval samostatně pod
jménem TJ Radotínský SK. Fotbalisté v té době nastupovali do zápasů
na úrovni divize a přeboru. Éra Spartaku Radotín skončila až se změnou
režimu. Softbal, nohejbal, volejbal
nebo atletika zamířily po roce 1989
za fotbalem do nově vzniklé organizace TJ Radotín, která se o dva roky
později vrátila k historickému názvu
RSK. Lakros a badminton se připojily
k obnovenému Sokolu.
V roce 2004 se vlastní společnou
cestou pod názvem SC Radotín vydaly
sporty spojené se stadionem – fotbal,
atletika a kuželky. RSK od té doby
pokračuje se softbalem, basketbalem,
volejbalem a nohejbalem. V posledních letech se přidaly pétanque a lezení.
Softbalisté využívají stadion na
místě původního starého hřiště, na
kterém pravidelně hraje své zápasy
i softbalová reprezentace. Další prostory využívá RSK na druhé straně
železnice vedle biotopu. Nacházejí se
zde volejbalové a nohejbalové kurty
nebo zázemí pro plážový volejbal.
Basketbalisté a oddíl lezení využívají
sportovní halu, příznivci pétanquu
se scházejí mezi fotbalovým hřištěm
a volejbalem.

Foto: Archiv LPK

Foto: Archiv LPK

RSK: od druholigového fotbalu po extraligu softbalu

Dotační komise 75 z nich doporučila
zastupitelům ke schválení, naopak
dvanáct žádostí neuspělo. Městská
část tímto způsobem podporuje
sportovní a jiné volnočasové programy určené dětem a mládeži.

SOFTBALISTÉ LETOS
DO EXTRALIGY NENASTOUPILI
Radotínští softbalisté hrající v posledních letech nejvyšších soutěž do

letošní sezony nenastoupili. Na vině
byly komplikace s kádrem. V zimě
tým opustil reprezentační nadhazovač Jaroslav Breník, kterého měl
nahradit hráč z Mexika. Ten se však
rozhodl po osmi dnech strávených
v Česku pro návrat do své země, kam
ho zlákala výhodná pracovní nabídka.
Softbalisté nastupující pod hlavičkou RSKK Tunnellers tak zůstali na
poslední chvíli bez druhého elitního
nadhazovače. Na tomto postu mají
pro tuto sezonu k dispozici Aleše
Jetmara, kterého však také omezují
pracovní povinnosti. Z těchto důvodů
se softbalisté na poslední chvíli z extraligy odhlásili. Radotínský oddíl tak
budou v mužské soutěži letos reprezentovat týmy nastupující ve třetí lize
a v pražské druhé třídě.

TRIBUNA MÁ NOVÉ SEDAČKY

Nová budova na radotínském fotbalovém a atletickém stadionu dostala sedačky. Diváci mají k dispozici
téměř 500 míst k sezení v černo-žlutých klubových barvách.
(red)

|12|

Knihovna/společnost

Foto: Sabina Krejčí

Narodil se čtenář: Od Čapka
k Šípkové Růžence

Linda Ladová uvádí děti do světa knih.

O

d dubna probíhá v radotínské knihovně akce Narodil se
čtenář v nové podobě. Setkáním pro rodiče s dětmi do tří let provází Linda Ladová, která měla při své
premiéře pro děti připravenou Pohádku

ptačí od Karla Čapka. „Zúčastnilo se 25
dětí s rodiči a děti si velice setkání s programem a knížkami užily,“ říká vedoucí
radotínské knihovny Sabina Krejčí.
Další díl programu pro nejmenší čtenáře proběhne opět ve středu, 4. května

od 10 hodin. Program znovu připraví
Linda Ladová, tentokrát se mohou
zájemci těšit na téma Šípková Růženka.
Místní knihovna Radotín se těší
veliké oblibě u základních a mateřských
škol v širokém okolí. „Téměř každý
týden pořádáme exkurze pro mateřské či základní školy. Novinkou je také
naše spolupráce s družinou radotínské
základní školy. Děti z družiny k nám
chodí pravidelně každý druhý týden
a je pro ně připraven program, který
zábavnou formou vede děti ke čtení,“
vysvětluje Sabina Krejčí. Radotínskou
knihovnu od začátku roku navštívilo
více než 350 dětí, mimo jiné z Barrandova, Třebáně nebo Třebotova. Děti
se na exkurzích dozví, jak knihovna
funguje, co nabízí a také jaké knížky,
časopisy, audioknihy a hry si mohou
zapůjčit.
(kni)

Knižní tipy pro děti

Knihy pro dospělé

Jenny Jordahl & Ole Mathismoen:
Zelená (se) Země
Naučný komiksový průvodce s vtipem
provede malé i velké děti přírodou
kolem nás a ukazuje, jak ji my lidé ovlivňujeme. Kniha názorně představuje
problémy spjaté s životním prostředím
a srozumitelně vysvětluje, co znamenají
pojmy jako globální oteplování, skleníkové plyny nebo obnovitelné zdroje.
Děti navede, jak se k přírodě na naší
planetě chovat zodpovědně.

Abby Davies:
Matčina panenka
Thriller především pro ženy, ve kterém
hlavní postava Mirabelle žije v domě
se zamčenými dveřmi. Jediným člověkem, se kterým se stýká, je její matka,
která ji miluje jako svou panenku.
A tak ji obléká do hezkých šatiček,
maluje jí tvář a češe vlasy. Avšak když
ke třináctým narozeninám dostane
jako dárek mladší sestru Clarabelle,
která tvrdí, že se jmenuje Emma a chce
ke své skutečné mamince, Mirabelle
zjišťuje, že je vše jinak, než si doposud
myslela…

Alena Kastnerová:
O nevyřáděném dědečkovi
Kniha pro děti od 10 let plná humoru,
který pobaví i dospělé. Jak obrátí celé
městečko vzhůru nohama neobyčejný
dědeček? Poté co je přestěhován hodnou snachou ze své chaloupky, kde pil
turka s rumem, do městského paneláku, začne dělat všechno, co tak rád
dělával jako malý kluk. Tím je například sáňkování na aktovce nebo pouštění vánočních kaprů zpátky do řeky.
Avšak všechny jeho akce naberou trochu jiný spád… Jaký?

Matthew Norman:
Poslední flám
Poté co si matematický génius, miliar
dář a oslavovaný filantrop vyslechne
svou diagnózu, začne realizovat svůj
poslední plán. Pozve své tři nejlepší
kamarády z mládí na ostrov, kam
spolu v minulosti jezdili, a chce jim
pomoci svým bohatstvím ke štěstí.
A tak společně hledají důvody, kvůli
kterým stojí za to žít…

Foto: Petr Buček

Foto: Eva Javorská

Adam Ondra lezl Radotín přivítal 30 občánků
ve sportovní hale

nejmenším pak, aby vyrůstaly do krásy,
síly a radosti nám všem.“
Starosta předal maminkám krásnou růži, rodiče nových radotínských
občánků obdrželi pamětní knížku,
dáreček z místní knihovny a zlatý přívěsek.
(jav)

Výtvarníci
vystaví svá
díla v Koruně

Starosta Karel Hanzlík přivítal nové občánky.

R

Adam Ondra v radotínské hale

L

ezeckou stěnu radotínské sportovní haly vyzkoušel jeden z nejlepších světových lezců Adam
Ondra. V rámci prezentace regionu

Garda Trentino, která se konala především ve Vindyšově továrně, vedl lezecký
workshop pro novináře.
(red)

adnice uspořádala vítání 30 nových radotínských občánků,
nechybělo ani vystoupení dětí
mateřské školy. Starosta Karel Hanzlík
všechny nové občánky jmenovitě přivítal a popřál, aby se rodičům podařilo
vychovat své děti tak, aby byly hrdé na
ně i svou krásnou vlast: „Od malička po-

tlačujte v dítěti sobeckost, panovačnost
a nafoukanost, ani blahobyt jej však
neučiní šťastným. Naopak, k jeho spokojenosti povede rodinná pohoda, kamarádství a pocit, že ho okolí potřebuje, máte ho rádi a respektujete ho. Přeji
vám hodně životních sil, trpělivosti i radosti při výchově svých ratolestí, našim

V

ernisáž výstavy Kruhu radotínských výtvarníků se uskuteční
v pátek 6. května od 17.30 hodin
v
Kulturně-komunitním
centru
Koruna. Doprovodný hudební program na pódiu Fajnového dvora bude
probíhat již od 15 hodin. Expozice
bude poté otevřena od soboty 7. května
do pátku 13. května (více na str. 10).

VELKy DeTSKy DEN A OTEViRaNi BIOTOPU
ve spolupráci s Kulturně-komunitním centrem Koruna, Radotínským turistickým klubem, Mateřskou školou Radotín, Školním klubem KLÍČ při ZŠ Radotín,
spolkem Petrklíč (k duši klíč), Vodáckým oddílem Radotín, Junákem, Městskou policií hl. m. Prahy, Sborem dobrovolných hasičů, Ski a Bike Centrem Radotín,
Proximou
dalšímiorganizacemi.
organizacemi.
ProximouSociale
Socialeo.
o.p.
p.s.,
s.,TJ
TJSokolem,
Sokolem,CK
CKRobinson,
Robinson aa dalšími

sobota 28. 5. 2022 od 13.00 hodin v arealu biotopu radotin
soutěže, výtvarné dílny, projížďka na lodích, skákací hrad, ukázka vozidel záchranných složek, malování na obličej a spousta dalšího

13.00 Divadlo Liberta – Zlatovláska
14.00 Divadlo Kvelb – ČERNÁ RODINKA – bude řádit na chůdách u pódia i v celém areálu
14.30 Kapela Kůzle – drsně roztomilá kapela nejen pro děti
15.30 Bubnování s Petrem Šušorem
16.30 Divadlo Kvelb – ČESKÝ KAŠPÁREK, první nekonečný loutkový seriál

18.00 OTEVÍRÁNÍ BIOTOPU
kapela Brouci Band – The Beatles Revival
www.praha16.eu

(red)

