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Vážení  
spoluobčané, 
říjen byl u nás 
v Radotíně bo-
hatý na spole-
čenský a kultur-
ní život. Otevřeli 
jsme zbrusu nové 
Kulturně-komunitní centrum Koruna 
a přes všechna koronavirová úskalí 
a hygienou požadovaná opatření jsme 
zorganizovali tradiční Havelské po-
svícení. Obě akce nabídly atraktivní 
program za příjemného podzimního 
počasí. Potěšil mě velký zájem ná-
vštěvníků o tyto vícedenní akce, který 
potvrzuje, že společenský život má 
v Radotíně své pevné místo!

Zájem o veřejné dění a příkladná 
občanská sounáležitost se projevi-
ly také již tradičně vysokou účastí 
radotínských obyvatel ve volbách, 
tentokrát do Poslanecké sněmovny. 
K urnám přišlo 75 procent voličů! 
Jsem rád, že ve volbách vítězná ko-
alice Spolu u nás v Radotíně získala 
dokonce bezmála 42 procent hlasů. 
Zároveň se ukázalo, že demagogie, 
populismus a štěpení společnosti ne-
mají v naší městské části významnou 
podporu. Důkazem je nízká podpora 
hnutí ANO ve volbách poslanců.

V říjnu jsme uspořádali další de-
batu k připravovanému projektu 
Centrum Radotín. Jsem rád, že mezi 
jejími účastníky bylo vidět mnoho 
mladých lidí, již si přišli poslechnout 
informace o chystané výstavbě, která 
pro ně představuje šanci pro získání 
bydlení v Radotíně. Kritici projektu 
byli ve zřetelné menšině. Další várku 
podrobných informací k připravo-
vané kultivaci centrální oblasti naší 
městské části naleznete v tomto vydá-
ní novin.

Přeji Vám především pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Vše důležité o Centru Radotín
Přeměna území rozprostírajícího se před souborem obchodů v čele s Albertem a na druhé straně 
ohraničeného Radotínským potokem začne na jaře roku 2023. Na stranách 2 a 3 přinášíme odpo-
vědi na nejčastější otázky spojené se vznikem moderního středu naší městské části.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Pronajměte si nový vůz ŠKODA jednoduše a bez akontace.

Zvolte si akční nabídku operativního leasingu a jezděte rok bez starostí. Díky nízké 
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. 

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

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA, motorizace 1.0 TSI, v ceně 374 400 Kč. Doba 
pronájmu 48 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 452 Kč včetně DPH obsahuje povinné a havarijní 
pojištění (po celou dobu pronájmu vozidla). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5–6 l/100 km, 113,7–136 g/km

ŠKODA FABIA
za 6 452 Kč měsíčně

ilustrační foto

Nejvýznamnější projekt v histo-
rii Radotína se blíží své reali-
zaci. „První úvahy o  novém 

centru se objevily v 60. letech minu-
lého století. Po roce 1989 získala rad-
nice od cementárny pozemky v  této 

lokalitě a  zadala vypracování první 
reálné studie, jak by celý prostor 
v  samotném středu Radotína mohl 

vypadat. Loni pak skončilo více než 
pětileté čekání na změnu územního 
plánu, které dalo projektu zelenou. 
Nyní jsme téměř ve finále, hotová je 
celá projektová dokumentace, inves-
tor připravuje žádost o stavební povo-
lení a  na začátku roku 2023 stavba 
začne,“ říká radotínský starosta Karel 
Hanzlík.

Ve středu 6. října uspořádala 
radnice k  novému centru další díl 
veřejné prezentace projektu. Navá-
zala na akce konané naposledy 
v  roce 2018, kdy svou vizi prezen-
tovala spolu s  architekty a  investo-
rem projektu, jímž jsou společnosti 
Doma je Doma a  VCES. „Radnice 
tehdy zcela transparentně vedle 
prezentace a  veřejného projednání 
v  Koruně představila svůj přichys-
taný projekt na pěti komentovaných 
procházkách po místech, kde cent-
rum vyroste. Získané připomínky 
jsme zapracovali do projektu,“ uvádí 
Miroslav Knotek, místostarosta 
Radotína.

Poté v  roce 2018 radotínské 
zastupitelstvo jednomyslně (včetně 
opozice) odsouhlasilo plánovací 
smlouvu, která spustila konkrétní 
přípravy a  podrobné projekto-
vání. Tyto práce jsou dnes u konce 
a  investor se chystá podat žádost 
o  stavební povolení. Po jeho zís-
kání bude moci začít stavět. Ne 
však dříve, než skončí modernizace 
nádraží. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 2 a 3
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Zeleň bude také na střechách nových budov.

27,79 %

SPOLU
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

40,02 % 41,94 %
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Otázky a odpovědi k Centru Radotín:
KDY SE OBJEVILY PRVNÍ PLÁNY?

Radotín nikdy neměl své jedno-
značné centrum. Od zbourá-
ní staré cementárny, která do 

60. let minulého století stávala na mís-
tě dnešních panelových domů, radnice 
střádá plány na centrum v místě, kde 
za pár let konečně nový střed Radotí-
na vznikne. Myšlenky na vznik centra 
jsou staré 60 let. 

JAKÁ JE EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ 
ÚZEMÍ?
Nejen cementárna stávala na místě 
v  samotném středu Radotína. Dru-
hým průmyslovým objektem, který se 
objevil na místě dnešního úřadu mezi 
potokem a  parkovištěm před Alber-
tem, byla továrna Asta. Vyráběla aku-
mulátory a zanechala po sobě neblahé 
dědictví. Průzkumné vrty odhalily 
škodlivé látky i devět metrů pod zemí. 
Investor vyčlenil na odtěžení této zátě-
že šest milionů korun.

KOMU PATŘÍ PARCELY V CENTRU?
Pozemky po cementárně dlouho patřily 
tehdejšímu státem vlastněnému podni-
ku a po roce 1989 soukromé společnos-
ti provozující už novou cementárnu na 
okraji Radotína. Ta parcely přenechala 
městské části s tím, že má zájem o roz-
voj celého území. Radnice od té doby 
začala intenzivně přemýšlet o tom, jak 
by centrum mělo vypadat.

PROBĚHLA ARCHITEKTONICKÁ 
SOUTĚŽ?
Bývalý radotínský starosta Jiří Holub 
vyzval v roce 2002 studenty liberecké 
univerzity, aby zkusili vymyslet novou 
podobu radotínského centra. Sešlo se 
15 návrhů, zájemci si je mohli pro-
hlédnout na výstavě. O čtyři roky poz-
ději následovala soutěž mezi čtyřmi 
architektonickými kancelářemi. Také 
jejich návrhy si veřejnost mohla pro-
hlédnout, k vidění byly v Koruně. Nej-
více se zalíbila verze se čtyřmi obytný-
mi budovami a obchodními prostory. 
Z bytových domů nakonec jeden ubyl –  
díky změně legislativy lze nyní stavět 
v  sousedství železnice vyšší budovy. 
Svou roli sehrál také názor architektů, 
kteří se shodli na tom, že v sousedství 
výškových panelových domů je lepší 
postavit spíše vyšší stavby než více bu-
dov se třemi nebo čtyřmi patry.

KDY PŘIJDE ŘADA NA RADNICI?
Finální podobu radotínského centra 
vytvoří tři obytné domy s  obchodní 
třídou, náměstím a budovou úřadu –  
ta se do projektu připojila poté, co 
radnice od firmy Veolia získala objekt 
výtopny se čtyřmi mohutnými komí-
ny. Nová kotelna už dodává teplo pro 
staré i nové sídliště z jednoho objektu 
umístěného na starším ze dvou ra-
dotínských sídlišť. Na místě mohutné 
výtopny s komíny tak vyroste budova 
pro zaměstnance městské části. Její 
finální podoba ještě není jistá. Dů-
vodem je skutečnost, že v  posledním 
roce prudce vyletěly nahoru ceny sta-
vebních prací i materiálů. Radnice ne-
chce městskou část zadlužovat, a proto 
čeká, jak se ceny ve stavebnictví v příš-
tích měsících vyvinou, případně na 
tento trend může reagovat částečnou 
úpravou projektu.

KDE BUDOU SÍDLIT ÚŘADY?
Z  bývalé akumulátorky se úředníci 
musí kvůli stavbě centra vystěhovat 
během roku 2022. Uvolněný objekt 
stavbaři poté zlikvidují a odstraní pod 
ním ekologickou zátěž. Zaměstnanci 
městské části se přestěhují na tři různá 
místa. Pasy a občanky si bude možné 
vyřídit v přízemí Koruny, ekonomický 
odbor se přemístí na staré sídliště do 
prostor, kde působí správa obecních 
nemovitostí, a  živnostenský odbor 
najde dočasné útočiště v budově měst-
ské policie za softbalovým hřištěm. 
Po dokončení nové radnice se všichni 
tito pracovníci přestěhují na náměstí. 
A městská policie přesídlí do historic-
ké nádražní budovy. 

KOLIK RADOTÍN VYDĚLÁ 
NA PRODEJI POZEMKŮ?
Investor část ceny za pozemky radnici 
zaplatí, půjde o zhruba 44 milionů ko-
run. Kromě toho převede na městskou 
část 50 parkovacích míst v  hodnotě 
25 milionů Kč. Druhou část prostřed-
ků investuje přímo do stavebních prací 
v okolí obytných domů. Za pět milio-
nů zbourá staré objekty, za dalších šest 
milionů zlikviduje ekologickou zátěž 
v podzemí. Jen výstavba nové obchod-
ní třídy s  inženýrskými sítěmi bude 
stát 28 milionů korun. Dalších 13 mi-
lionů spolkne úprava náměstí, komu-
nikace pod radnicí a  nábřeží potoka. 

Obyvatelé centrální části Radotína to mají blízko k vlakům, ke školám i obchodům.
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Zeleně bude v centru o poznání více, než toto místo nabízí nyní.

Současný pohled na centrální část Radotína.

Celkem tak Radotín získá v peněžním 
i nepeněžním plnění přes 122 milionů 
korun. Investor za tuto sumu obdrží 
pozemek o velikosti necelých čtyř tisíc 
metrů. Za jeden metr čtvereční tak za-
platí 31 201 korun.

POSTUPOVALA RADNICE 
SPRÁVNĚ?
Postup radotínské radnice při jedná-
ní s  investorem dává vedení hlavního 
města Prahy za příklad ostatním měst-
ským částem, pro které i  na základě 
zkušeností s přípravou Centra Radotín 
vypracovala tak zvanou metodiku 
kontribucí. Jedná se o  to, že investoři 
mají za úkol nejen zaplatit za získané 
pozemky, ale kromě toho se podílejí 
na rozvoji infrastruktury v místě, kde 
staví. Investor proto v Radotíně posta-
ví nejen domy, ale také obchodní tří-
du, náměstí a  mimo jiné upraví břeh 
potoka.

PŘEDSTAVILA RADNICE PROJEKT 
VEŘEJNOSTI?
Nejdůležitější část prezentací se ode-
hrála v  roce 2018, který byl pro celý 

projekt zlomový. Vedení radotínské 
radnice tehdy představilo plány cent-
ra přímo v místech, kde vznikne. Ko-
mentovaná prohlídka se konala v pěti 
různých termínech. Ještě předtím, 
v lednu téhož roku, se konalo veřejné 
projednání a prezentace projektu. Do 
Koruny tehdy dorazilo okolo 150 lidí. 
Psal se rok 2018, po všech těchto ak-
cích vedení radnice projekt upravilo, 
měnily se například rozměry náměs-
tí, přibylo zeleně. Zastupitelstvo poté 
jednohlasně odsouhlasilo plánovací 
smlouvu s investorem, čímž se naplno 
spustila příprava stavby. Od té doby se 
ladí jen detaily projektu, jeho hlavní 
podoba už se nemění.

KDY BUDOU BYTY 
K NASTĚHOVÁNÍ?
Investor, který postaví obytné domy 
s  obchodní třídou a  náměstím, má 
za sebou půldruhého roku přípra-
vy projektové dokumentace. Složky 
s dokumenty mají na výšku více než 
jeden metr a  přišly na zhruba osm 
milionů korun. Investor dělá vše pro 
to, aby na jaře příštího roku získal 
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stavební povolení a  na jeho konci 
spustil přípravné práce, aby v  roce 
2023 mohla stavba začít. Stavební 
práce zaberou asi dva roky, na konci 
roku 2024 by se lidé mohli stěhovat 
do nových bytů.

KOLIK BUDOU BYTY STÁT?
Ceny investor zatím nestanovil. V po-
sledním roce v  celém Česku hodně 
zdražily stavební práce, materiály 
i  nemovitosti samotné. Investor ceny 
uveřejní, jakmile bude vědět, kolik ho 
bude stavba skutečně stát. Zájemcům 
o koupi bytu už nyní nabízí možnost 
nezávazné registrace e-mailem na ad-
rese info@djd.cz.

JAK VELKÉ BUDOU BYTY?
Zatímco původně investor plánoval 
nabízet větší byty, nyní kvůli situaci 
a  cenám na trhu zvažuje spíše menší 
jednotky. V  chystaných domech tak 
převáží byty 2+kk a 1+kk. K mání však 
budou i větší prostory. Maximálně se 
tak ve třech budovách objeví 211 bytů. 
Zkušenosti však ukazují, že někteří 
zájemci o  větší bydlení si koupí na-
příklad dva byty původně zamýšlené 
jako 2+kk a vytvoří z nich jeden byt se 
čtyřmi pokoji.

KOLIK PARKOVACÍCH MÍST 
VZNIKNE?
V Česku dnes patrně nelze narazit na 
místo, kde by v centru obce nechybě-
la parkovací místa. Původní zástavba 
panelových domů s dnešním stupněm 
motorizace nepočítala. Nové domy 
dostanou na rozdíl od paneláků pod-
zemní garáže pro 202 automobilů. 
Z toho 50 získá městská část a nabíd-
ne je k  parkování obyvatelům pane-
lových domů. Další místa vzniknou 
na povrchu – více než stovka v  oko-
lí nové výstavby. Oproti stávajícím 
109  venkovním zkolaudovaným par-

kovacím místům především na ploše 
před Albertem vznikne v  budoucím 
centru pro občany 168 regulérních 
míst. Radnice má zároveň staveb-
ní povolení na stavbu parkovacího 
domu pro 175 vozidel mezi nádražím 
a sokolovnou na místě dnešního par-
koviště P+R. Čeká se na prostředky 
nutné pro jeho výstavbu od hlavního 

města. I tady budou po vzoru nedávno 
dokončeného parkovacího domu ve 
Stodůlkách parkovat nejen přespolní 
přijíždějící k vlaku, ale rovněž místní 
obyvatelé. A  dalších více než 70 míst 
vznikne vedle historické nádražní bu-
dovy. Povinností investora bytových 
domů v Centru Radotín je v  souladu 
s platnou legislativou vybudovat jedno 

parkovací stání na každých 85 metrů 
čtverečních bytové plochy. Velké byty 
3+kk a  4+kk bude možné koupit jen 
s vyhrazeným místem v podzemní ga-
ráži. 

CO JE MĚSTO KRÁTKÝCH 
VZDÁLENOSTÍ?
Hlavní architekt projektu Centrum 
Radotín Michal Fišer vyzdvihuje jeho 
polohu a hovoří o  tak zvaném městu 
krátkých vzdáleností. Lidé bydlící ve 
středu Radotína mají vše důležité do-
slova po ruce. Za pár minut se pěšky 
dostanou na nové moderní vlakové 
nádraží, děti po příští rok vybudova-
né lávce lemující železniční nadjezd 
přejdou nad hlavní silnicí k podchodu 
za restaurací Rozmarýn, a to už budou 
kousek od škol. Na rozdíl od dnešní 
situace zcela minou hlavní dopravní 
tepny. Blízko z centra je to k Berounce, 
na nákupy i  do restaurací. Lidé žijící 
v  městě krátkých vzdáleností si často 
vystačí bez auta.

KOMU BUDOU PATŘIT OBCHODNÍ 
PROSTORY?
Šestnáct obchodů nebo jiných provo-
zoven v přízemí obytných domů budou 
mít jednoho vlastníka. To Radotínu 
zaručí pestrou a hlavně potřebnou na-
bídku služeb a  obchodů. Nedojde tak 
například k situaci, kdy by si vedle sebe 
konkurovaly dvě provozovny s podob-
nou nabídkou, obě by kvůli tomu zkra-
chovaly a prostory by zůstaly na něja-
kou delší dobu prázdné. Městská část 
také trvá na podmínce, aby nevznikala 
zbytečná konkurence pro stávající ra-
dotínské obchody a služby.

HROZÍ PŘÍLIV NOVÝCH 
OBYVATEL?
V první fázi projektu Centra Radotín 
se ukázalo, že 60 procent bytů koupili 
lidé z Radotína. Také v případě druhé 
etapy projektu investor registruje zá-
jem především radotínských obyvatel. 

Liché jsou také obavy ze zájmu speku-
lantů. V  první etapě byl pouze jeden 
zájemce, který si pořídil dva byty.

ZVLÁDNOU NOVÉ OBYVATELE 
ŠKOLA A ŠKOLKY?
Radotínská radnice už s  předstihem 
navýšila kapacitu školy o  zhruba 
250 míst a školky o 150 míst. Radotín 
na rozdíl od jiných pražských měst-
ských částí problémům s  kapacitou 
školských zařízení nečelí. V mateřské 
školce je v plánu další přístavba.

NEZMIZÍ Z CENTRA ZELEŇ?
Naopak. Dendrologická studie ukáza-
la, že nyní je na ploše centra 18 stro-
mů. Po dostavbě přibude trojnásobek 
tohoto počtu. Řada z 54 nových stro-
mů bude vysázena ve vzrostlém sta-
vu – s  velikostí, jaká se objevuje na 
vizualizacích centra. V centru vznikne 
také řada záhonů, zatravněných ploch, 
vzrostlá zeleň se objeví také na stře-
chách nových budov. Koeficient ze-
leně se zvýší ze současných devíti na 
20 procent celkové plochy projektu.

JAKÁ OPATŘENÍ PŘINESE 
STAVBA?
Auta přijíždějící na stavbu využijí no-
vou křižovatku pod Korunou, která 
bude dokončena nejpozději v  květnu 
2022. Za křižovatkou odbočí doprava 
a budou se pohybovat v místech, kde 
se později objeví nová obousměr-
ná vozovka mezi potokem a  novými 
obytnými budovami. Zákazníci Al-
bertu, Tety a  dalších provozoven bu-
dou mít k  dispozici časově omezené 
parkoviště vedle výtopny. Parkovat 
půjde také na ploše mezi sokolovnou 
a nádražím, kterou nyní využívají sta-
vební firmy pracující na modernizaci 
železnice. A na druhé straně vedle his-
torické budovy nádraží už bude k dis-
pozici také nová parkovací plocha pro 
více než 70 aut. 

(red)

Stromy a záhony se objeví také na obchodní třídě.

Pohled na centrum od Radotínského potoka
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Podrobné informace k chystané stavbě
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Pražské zastupitelstvo 
schválilo peníze na lávku

Zastupitelé hlavního města 
odsouhlasili 50 milionů korun 
na výstavbu nové radotínské 

lávky přes Berounku. Nahradí sou-
časnou poškozenou konstrukci. Nové 
přemostění začnou chodci a  cyklisté 
využívat v půlce příštího roku.

„Mám velkou radost. Výstavba 
nové lávky přes Berounku, která 
nahradí tu stávající, bezpečnostně 

problémovou, se opravdu blíží a  jde 
do finále. Poté co jsme vysoutěžili 
zhotovitelskou firmu, nám v  říjnu 
pražské zastupitelstvo odsouhlasilo 
investiční účelové prostředky ve výši 
50 milionů korun, abychom mohli 
vedle projekčních příprav řešit i sta-
vební část,“ říká starosta Radotína 
Karel Hanzlík, který je zároveň 
zastupitelem hlavního města. 

Seriál Radnice

Další díly seriálu Radnice po-
stupně představují příspěvkové 
organizace zřizované Městskou 

částí Praha 16. Největší z nich je Zá-
kladní škola Praha-Radotín, kterou 
navštěvuje více než 800 dětí. O  je-
jich vzdělávání se stará šest desítek 
pedagogů. „Ačkoliv je městská část 
zřizovatelem základní školy, na její 
fungování má jen omezený vliv. Při-
spívá do jejího rozpočtu a mimo jiné 
se také podílí na volbě ředitele. Kro-
mě zástupců radnice jej vybírají další 
členové komise složené z  pracovníků 
Magistrátu hlavního města a  školní 
inspekce,“ říká Pavel Jirásek, tajemník 
radotínského úřadu. 

Vedení radotínské radnice však 
významným způsobem ovlivňuje ne-
ustále se rozšiřující školní areál – zís-
kává dotace na navyšování kapacity, 
vylepšuje zázemí, do kterého patří 
moderní školní aula, různá sportoviš-
tě, velkou investici získala pro přístav-
bu a  rekonstrukci jídelny a  k  areálu 
už dva roky přiléhá také krytý bazén. 
Škola má v  současné době 834 žáků, 
její kapacita je však připravená na 
1020 školáků. 

Základní školu podle zákonů zřizu-
je městská část, mnohem větší vliv na 
její fungování však má ministerstvo 
školství. Stanovuje rámcový vzdělá-
vací program, který si škola upravuje 
pro své potřeby. Vliv ministerstva je 
patrný také na rozpočtu školy, který 
se pohybuje okolo 60 milionů korun. 
Valnou většinu z  této částky (asi 50 
milionů) posílá právě ministerstvo 
školství, z  radotínského rozpočtu 
přichází na účet školy ročně okolo 
5,5 milionu korun. 

Základní škola Praha-Radotín v po-
sledních dvou letech zažívá velmi slo-
žitou část své historie. Koronavirus 
nyní částečně uzavírá některé třídy 
a  učitelé kombinují učení na dálku 
s výukou ve třídách. Její ředitel Jiří Ko-

vařík přesto na situaci nahlíží optimi-
sticky: „Po dlouhém lockdownu je na 
tom většina děti lépe, než by se mož-
ná očekávalo. Bylo dobře, že se škola 
otevřela ještě ke konci minulého škol-
ního roku, to se ještě mnohé podařilo 
narovnat. Zbytek doháníme v  těchto 
týdnech, zvláštní pozornost věnujeme 
té části žactva, která byla více zasaže-
na uzavřením škol. Té poskytujeme 

18. díl seriálu Radnice: Největší příspěvkovou organizací je škola
různé formy doučování,“ uvádí ředitel 
radotínské základní školy. Na příští 
školní rok připravuje škola novinku: 
Magistrátu poslala žádost o  zřízení 
přípravné třídy pro děti, u  nichž je 
vhodné nástup do první třídy z  růz-
ných důvodů o rok odložit. 

Jak dlouhou tradici má vlastně 
vzdělávání dětí v  Radotíně? První 
zmínky o  zrodu školství pocházejí 

z  doby okolo roku 1700. Opravdo-
vé školské budovy se žáci dočkali až 
v roce 1873, kdy jim začal sloužit dům, 
v němž dnes sídlí radnice. V roce 1901 
ji v těsném sousedství nahradila tehdy 
dvoupatrová stavba obecné školy, do 
které radotínské děti docházejí i dnes. 
Mezitím jí však přibyla dvě poschodí, 
nejnovější podkrovní prostory zaplni-
ly třídy před dvěma lety. 

Od 30. let stojí vedle ní budova pů-
vodně měšťanské školy, dnes gymnázia 
(jeho zřizovatelem je podobně jako 
v  případě základní umělecké školy 
nebo učiliště magistrát). Soubor budov 
druhého stupně základní školy vznikl 
na konci 60. let minulého století a od té 
doby se dočkal mnoha rozšíření v po-
době nových učeben či školní auly. 

(buč)

Nová lávka přes Berounku bude hotová v polovině příštího roku.
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V prosinci se otevře 
podchod pod tratí

Na přelomu listopadu a  pro-
since zprovozní Správa želez-
nic novou polovinu podchodu 

pod tratí před nádražní budovou. 
Díky tomu se zjednoduší spojení 
mezi chodníkem v  Prvomájové či 
dočasným nástupištěm pro cestující 
přijíždějící ze směru od Smíchova 
a novým 3. nástupištěm. K dispozici 
už budou také výtahy, spojení pod 
novým kolejištěm bude bezbariérové. 

Správa železnic také zvažuje 
dočasné znovuotevření půlky starého 
podchodu, který navazuje na nově 
zrekonstruovanou část. Jeho oprava 
má začít až v polovině příštího roku. 
Zda jej bude veřejnost využívat, 
a  otevře se tak podchod pod celým 
kolejištěm, nebylo v  době uzávěrky 
těchto novin jasné. 

(red)

Tři stávající betonové podpěry 
stavbaři upraví, zcela nová bude oce-
lová konstrukce s  hlavním pylonem, 
který připomíná lodní stěžeň. Navý-
šení mostovky a prodloužení pylonu 
dá lávce podle jejího architekta Josefa 
Pleskota ve srovnání se součas-
ným mostem mnohem vznešenější 
podobu. 

(buč) Vstup do nového podchodu ze směru od sokolovny
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Radotín a okolí chtějí vládu koalice Spolu
nepřekročila pětiprocentní hra-
nici. Podobně volby dopadly také 
v Chuchli, Lochkově, Lipencích nebo 
na Zbraslavi.

Radotínští voliči odevzdali v  říjno-
vých volbách do Poslanecké sněmovny 
4580 obálek, z  toho bylo 4532 hlasů 
platných. Výsledky byly zpracovány 
v sobotu v 16.40. 

V  celorepublikovém součtu voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky zvítězila koalice Spolu 
složená ze stran ODS, KDU-ČSL 
a  TOP 09 s  27,79 % hlasů. Protože 
se však kvůli novele zákona, kterou 
letos schválila Poslanecká sněmovna 

Pokud by poslance vybírali jen 
občané Radotína, získala by 
patrně po přepočtu hlasů na 

mandáty nadpoloviční většinu kře-
sel v  Poslanecké sněmovně koalice 

Spolu (ODS, KDU-ČSL a  TOP09). 
V  Radotíně ji podpořilo bezmála 
42  procent voličů, Piráti a  STAN 
dostali 21,69 procenta hlasů a  hnutí 
ANO 2011 16,81. Žádná další strana 

i Senát, změnil systém přepočtu hlasů 
na mandáty, bude mít vítězná koalice 
o jeden mandát méně než druhé ANO 
2011, které získalo 27,12 % hlasů. 

Jako třetí se do sněmovny dostala 
koalice Piráti a  Starostové s  15,62 % 
hlasů a poslední stranou, která získala 
více než potřebných pět procent hlasů, 
je SPD (9,56 %). Poprvé od roku 1989 
nemají ve sněmovně své zastoupení 
komunisté, tedy KSČM.

Počet 200 křesel je tedy podle 
nového způsobu přepočítávání roz-
dělen takto: ANO 2011 72 mandátů, 
Spolu 71 mandátů, Piráti + Starostové 
37 mandátů a SPD 20 mandátů. Čtvr-

Jak hodnotíte výsledky voleb do Poslanecké sněmovny?
 DOBRÝ SIGNÁL PRO RADOTÍN

Čeští voliči dali najevo, že An-
drej Babiš a  jeho hnutí nemá 
co dělat ve vládě naší země. 

Radotínští voliči projevili ještě větší 
vůli po změně. Volit v  naší městské 
části přišlo téměř 75 procent voličů, 
což považujeme za skvělý signál. Sa-
mozřejmě nás těší především úspěch 
koalice Spolu, v  níž je ODS hlavní 
hybnou silou. Radotínští voliči dali 
vítězné koalici dokonce 42procentní 
podporu. I my vám za vaše hlasy dě-
kujeme! 

Pro fungování naší městské části je 
vítězství demokratické koalice velmi 
důležité. Nežijeme ve vzduchoprázd-
nu, ale našimi partnery jsou hlavní 
město Praha a  potom už přímo stát. 
Čím lépe bude řízený, tím máme větší 
šanci na lepší život i my tady v Radotí-
ně. Před novou vládou přitom stojí 
složité úkoly spojené aktuálně s  růs-
tem cen elektřiny a plynu, s koronavi-
rem, konsolidovat bude zapotřebí stát-
ní rozpočet, se kterým Babišova vláda 
nenakládala zodpovědně. Finance 
státu přitom souvisejí i s naším hospo-
dařením. Dobře vedená ekonomika se 

projeví pozitivně také v rozpočtu hlav-
ního města, na který je napojený roz-
počet Radotína. Zodpovědně vedený 
stát tak přinese ovoce i občanům naší 
městské části.

Věříme, že nová vláda bude zastávat 
stejné hodnoty, jaké uctíváme dlou-
hodobě i my v Radotíně. Těšíme se na 
transparentní a  zodpovědné postupy, 
na férový přístup ke všem sociálním 
skupinám obyvatel. A také na odliv de-
magogie a populismu, které vrcholnou 
politiku v  posledních letech bohužel 
citelně provázejí. Neméně důležité je, 
že už nebudou destruovány instituce, 
které mají chránit demokracii a právo 
v této zemi.

 Zastupitelé Městské části Praha 16  

za Občanskou demokratickou stranu

ODCHÁZENÍ, POSTÁVÁNÍ 
A NADĚJNÉ PŘICHÁZENÍ
Nejlepší politickou zprávou za po-
slední desetiletí je konec komunis-
tů v  parlamentu. Budiž jen otázkou 
času, kdy tato nestoudná partaj zmizí 
z  politiky i  na místní úrovni. I  ra-
dotínští zastupitelé se nechali veřej-

ně slyšet, že s komunisty se domluví 
snáze než s demokratickou opozicí –  
doufejme, že takové věci už nebude 
důvod slýchat.

Asi bych jako člen a volič pravicové 
strany měl mít stejnou radost i z deba-
klu ČSSD, avšak nemám. Nepochybně 
si za ten výsledek může strana svou 
bezhodnotovou politikou sama, jsem 
ale přesvědčen, že zdravý politický 
systém demokratickou levici potřebu-
je. Zhruba třetina českého voličstva je 
tradičně levicová – najde teď zastání 
u  populistů, obskurních protestních 
stran a  „vlasteneckých“ extremistů? 
Dalším překvapením je Pyrrhovo ví-
tězství Pirátů: pragmatičtí Starostové 
své koaliční kolegy bez milosti vy-
kroužkovali a angažovaná menšina tak 
výrazně zasáhla do vůle většiny. I s ta-
kovými věcmi musíme počítat: koalice 
ale nyní čelí obrovské výzvě domluvit 
se, překonat oprávněný pocit křivdy 
a  splnit své předvolební sliby. Ač de-
mokratické strany získaly dlouho ne-
vídanou většinu, nezapomínejme, že 
rozložení parlamentních sil je v  mi-
mořádném rozporu s reálnými postoji 
ve společnosti. Úkolem nového parla-

mentu však bude zastupovat všechny 
občany. Snad ten závazek vezme váž-
něji než smutně odcházející prezident 
Zeman.

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

PŘÍSLIB ZMĚNY A NELEHKÁ 
POZICE NOVÉ VLÁDY
V parlamentních volbách zvítězila ko-
alice Spolu, která ve spojení s  koalicí 
Pirátů a  STAN disponuje komfortní 
většinou. Poslaneckou sněmovnu 
opouští dvě strany, které dosud výraz-
ně formovaly směřování České repub-
liky. To vše za nejvyšší volební účasti 
od roku 1998.

Přes milion hlasů ale ve volbách 
propadlo. Obě koalice mohou sice 
pohodlně prosazovat své návrhy, ob-
jektivně ale nereprezentují skutečnou 
většinu voličů. Tím spíš musí pro-
kázat, že myslí i  na voliče ostatních 
politických subjektů, najít vnitřní 
kompromis a  potlačit autokratic-
ké tendence některých stran. Nadto 
souznění koaličních stran má zjevné 
limity – mohla by snad v  Radotíně 

Komentáře

společně kandidovat ODS, KDU-ČSL 
a  TOP09? Zúčastnění zatím deklaru-
jí vůli spolupracovat, v  minulosti se 
nicméně rozpadly vlády vedené ODS 
s  vyšší sněmovní většinou za účasti 
méně stran. A  to za mnohem přízni-
vějších výchozích pozic. 

Nová vláda si bude muset poradit 
jak s  dopady pandemie, tak s  hrozící 
ekonomickou krizí. Nevyhne se sni-
žování výdajů nebo zvyšování daní, 
přičemž nic z  toho nelze označit za 
populární. Přes rameno jí bude navíc 
hledět opozice, která jistě nepromarní 
jedinou šanci poukázat na případné 
vládní chyby, neplnění předvolebních 
slibů či připomenout období svého 
vládnutí. 

Příští rok nás čekají volby komu-
nální a  nejpozději v  roce 2023 volby 
prezidentské. Je zřejmé, že současná  
situace je spíše příslibem možné změ-
ny než její dlouhodobou zárukou. Vlá-
dě nezbývá než popřát úspěch, a  aby 
svou příležitost využila a  vytvořila 
České republice budoucnost k prospě-
chu nás všech. 

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

Horymír získal stříbrnou pivní pečeť
„Potvrdily se odborné kvality 

a  řemeslná zručnost radotínské slád-
kové Gabriely Slukové,“ říká Petr 
Novák, spolumajitel pivovaru. Restau-
race s  pivovarem Horymír funguje 
v centru Radotína teprve rok. „Přesto 
jsme se nebáli srovnání s pivovarnic-
kou špičkou. Start pivovaru zkom-
plikovala pandemie, i  tak dokázal 
nabídnout příznivcům piva z blízkého 
i  vzdálenějšího okolí nejen kvalitní 
český ležák, ale také širokou nabídku 
speciálů pokrývající hlavní světové 
pivní styly,“ uvádí Petr Novák.

Mezinárodního pivního festivalu 
se letos zúčastnilo více než 200 pivo-
varů z  celého světa, které do soutěže 
přihlásily 1500 výrobků v  celkem 
35  kategoriích. Odborné degustace 
provedl mezinárodní panel odborníků 
pod dohledem certifikačních auto-
rit Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 
3EC International a Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce. 

(red)

Pivovar Horymír si přivezl 
ocenění z  31. Mezinárodního 
pivního festivalu v  Českých 

Budějovicích. Mezi minipivovary 
se Horymírova třináctka umístila 
na druhém místě v  kategorii „silné 

světlé pivo“ a získala Stříbrnou pivní 
pečeť 2021. Hezkým šestým místem 
v  konkurenci více než 70 vzorků 
světlých ležáků se blýsklo také jede-
náctistupňové pivo z  radotínského 
pivovaru.

Hudebník Petr Neuman 
má platinové ocenění

Sládková Gabriela Sluková se spolumajiteli pivovaru Karlem Zajíčkem 
(vpravo) a Petrem Novákem.
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Radotínský hudebník Petr Neu-
man alias Man Petty loni vydal 
své první sólové album Ještě je 

naděje. Za hlavní píseň Bez elegance 
získal letos v říjnu ocenění Platinová 
česká dvanáctka v hitparádě Českého 
rozhlasu Dvojka. Obdržet ji může jen 
píseň, která se během 24 týdnů ale-
spoň dvanáctkrát objeví na prvním 

místě. Úspěšnému songu stačilo jen 
devatenáct týdnů. „Děkuji všem, kteří 
mi do hitparády posílali své hlasy,“ 
říká Petr Neuman. Album Ještě je 
naděje vzniklo s  přispěním Městské 
části Praha 16, která rovněž stála za 
zrodem cédéček Radotínská hudební 
scéna 2012 a 2017. 

(red)

Petr Neuman zahrál při otevírání Kulturně-komunitního centra Koruna.
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tina, tedy 50 křesel, bude patřit ženám, 
což je o  šest více než při posledních 
volbách v roce 2017. 

O  přízeň voličů bojovalo celkem 
22 politických stran, hnutí a  koalic, 
na jejichž kandidátních listinách bylo 
zapsáno 5 242 kandidátů, 3 584 mužů 
a 1 658 žen. Průměrný věk nově zvole-
ných poslanců a poslankyň je 49,84 let. 
Nejstaršímu je 77 let, nejmladšímu 
27 let. Voliči mohli využít přednostní 
hlasy, nejvíce jich získali Vít Rakušan 
(59 792), Markéta Pekarová Adamová 
(49 074) a Petr Fiala (38 555). 

Eva Javorská

Výsledky voleb do PS PČR: Celá ČR, hl. m.m Praha, MČ Praha 16 (Radotín)

Volební účast v celé ČR byla 65,43 %, v hl. m. Praze 70,15 % a v Radotíně 74,87 %
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Výherci z minulého čísla:

Pavel Hejhal, Radotín
Ivana Hájková, Radotín
Eva Říhová, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 16. 11. 2021 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Vylosovaní úspěšní 
luštitelé z listopadového 
vydání novin získávají 
knihu darovanou 
Knihovnou Radotín.

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ 
CENY NEMOVITOSTI 

ZDARMA

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?

VYUŽIJTE NAŠE 
ZKUŠENOSTI.

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ

777 777 599

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Zpracování daňových 
přiznání a mezd

pro firmy, živnostníky,
bytová družstva a SVJ.

Tel. 605 809 856

www.uctobenillo.cz,

posta@uctobenillo.cz
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NEHTOVÁ ROVNÁTKA

Přístrojová (suchá) pedikúra
Relaxační masáž chodidel

723 123 553

www.cviceniprozdravi.cz
www.vasenohy.cz

jsvendova1@gmail.com

RESTAURACE U BŮČKA 
Praha 5 – Slivenec

PŘIJME KUCHAŘE/KU
KRÁTKÝ–DLOUHÝ TÝDEN
VÍCE INFO NA TEL. 737 711 968

info@restauraceubucka.cz www.restauraceubucka.cz

Tipy na čtení 
během podzimních večerů
Martina Viktorie Kopecká: Deník 
farářky

Jaká je běžná pracovní náplň fa-
rářky? A jak farářka tráví volný 
čas? Jaké to je „mít šéfa, které-

ho nikdy nikdo neviděl“? To i mno-
hem více se dočtete v  humorném 
Deníku farářky. Netradiční příběh 
Martiny Viktorie Kopecké vás při-
měje k  zamyšlení, smíchu a  dozvíte 
se více i o křesťanských tradicích, jak 
vypadá setkání s papežem nebo co si 
myslí farářka o předvánočním shonu. 
Knihu doporučujeme všem, kteří si 
chtějí zpříjemnit sychravé podzimní 
večery.

Viktorie Hanišová: Houbařka
Název knihy může být zavádějící. Ne-
jedná se o  kuchařku ani přírodověd-
nou publikaci, ale čtenáři se dostává 
do rukou strhující psychologický ro-
mán s  výraznými rodinnými prvky. 

Popis přírody je příjemným bonusem, 
který dokresluje atmosféru. Hlavní hr-
dince, které všichni říkají Sisi, je pěta-
dvacet, bydlí sama v malém domku na 
Šumavě. Žije osamělým životem, kde 
každý den je stejný. Brzy ráno vyráží 
na dlouhou cestu lesem sbírat známé 
i méně obvyklé druhy hub, aby je od-
poledne prodala majiteli restaurace za 
několik stokorun. To jí stačí na skrom-
nou obživu. Právě stereotyp jí pomá-
há zvládat nepříjemné životní situace 
a  zapomenout. Na co? To se dozvíte, 
když si knihu přečtete…

Michaela Duffková: Zápisník 
abstinentky
Umíte si představit, že se na Štědrý 
den opijete tak, že si druhý den nic 
nepamatujete? Že dáte skleničce před-
nost před miminkem? Nebo že jde-
te k  ústní maturitě s  PET láhví vína 
v  tašce? To jsou skutečné zážitky lidí 
z  knihy Michaely Duffkové Zápisník 
abstinentky, pokračování loňské auto-
biografické knihy Zápisník alkoholič-
ky oceněné Magnesií literou. Kniha 
může být cenným pomocníkem pro 
ty, kdo mají s pitím problém a jichž je 
mezi námi pravděpodobně víc, než by 
se mohlo zdát. Zároveň by po ní měli 
sáhnout i  jejich blízcí, protože cesta 
z úplného dna je velice obtížná a sám ji 
člověk těžko zvládne. Vyžaduje spous-
tu pochopení a pomoci, neboť hranice 
mezi abstinencí a  recidivou je velmi 
tenká. Závislost je totiž tvrdý soupeř, 
o němž nikdy nelze říct, že ho člověk 
definitivně porazil.

PRO DĚTI
Radek Malý: Atlas ohrožených 
živočichů
Narodili jsme se do světa, který na-
bral závratného tempa. Rodíme se, 
žijeme, umíráme a  drancujeme naši 
planetu. Před očima nám ve velkém 
vymírají celé řady živočišných dru-
hů. Chceme tak pokračovat dál? Spi-
sovatel Radek Malý se pokusil touto 
výpravnou knihou, která mapuje 
osudy vybraných zástupců ohrože-
ných živočichů, vyburcovat nás lidi 
k  tomu, abychom se zamysleli nad 
svými dalšími kroky. Budeme od 
přírody dál jen brát, nebo ji budeme 
chránit? Velkoryse pojatý atlas je do-
plněn překrásnými celostránkovými 
obrazy ohrožených druhů zvířat, je-
jichž další existence je pouze v našich 
rukou…

Ally Condie, Brendan Reichs: 
Hlubina
„Přistupte blíž, pokud si troufáte!“ 
Cosi prastarého se právě probudilo 
z  dlouhého spánku. Tichá zátoka je 
nebezpečná a v městečku Timbers to 
všichni moc dobře vědí. To ale nezna-
mená, že by tam zvědavé děti necho-
dily. A když už tam chodí, může dojít 
k nehodě. Přesně takovou chybu udě-
lal Nico se svými kamarády. Nedlou-
ho poté, co spadnou do vody, uvidí 
v  mlze tajemný ostrov. Hlubina vás 
vtáhne do neodolatelně strašidelného 
světa, který předčí vaše nejdivočejší 
sny a noční můry. 

(kni)

Knihovna vystavuje 
svou stoletou historii

Od 6. října je v  Místní knihovně 
Radotín k  vidění výstava ke 
100 letem knihovny. Součástí 

výstavy jsou také ukázky četby z 50. let, 
výběr nejstarších svazků knihovny 
a  nejstarší dochovaný přírůstkový 
seznam. V  rámci významného výročí 
vznikla také brožura s názvem 100  let 
knihovny, kterou si čtenáři mohou 
přečíst online na webových stránkách 
knihovny nebo si ji mohou vzít za dob-
rovolný příspěvek přímo v knihovně. 

Slavnostní vernisáž proběhla 
13.  října od 18:30 hodin. Vernisáž 
zahájila vedoucí Místní knihovny 
Radotín Sabina Krejčí a  proslov 
pronesl také starosta Karel Hanzlík, 
který knihovně popřál do budoucna 
především spoustu čtenářů. Po 
prohlédnutí výstavy si návštěvníci 
poslechli koncert, na kterém vystou-
pili žáci a učitelé ZUŠ Klementa Sla-
vického. 

(kni)

Výstava v knihovně představuje nejstarší svazky. 
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CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

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

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 8,1 kg 
do 8 990 Kč 

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

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

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav
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Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
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Peroutková, Mgr. Dana Radová.
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Vychází 2. listopadu 2021. 

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 30. listopadu 2021.

Uzávěrka pro inzerci: do 17. listopadu 2021.
Za obsahovou a věcnou správnost odpoví-
dají autoři. Nevyžádané rukopisy a foto-

grafie se nevracejí. 

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

- plný nebo zkrácený úvazek

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

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

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

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
– cca na 6 hodin denně, vhodné i pro důchodce

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

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

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

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

muller-skalicky.cz

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

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

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

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

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

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti,
informační měsíční periodikum Noviny 

Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 

Lipence a Lochkov) vydává Městská část 
Praha 16 v nákladu 6 280 výtisků.

V případě zájmu inzerovat v našem 
periodiku získáváte výhody.

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU 

1 ROKU ZDARMA
Informace o Vaší firmě budou po dobu 

12 měsíců od zveřejnění posledního 
inzerátu dostupné na webových 

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

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.
CENÍK INZERCE

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

v těchto formátech: DOC (text), PDF, 
PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP
ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK 

DOPRAVA PO CELÉ ČR

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326
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Kulturně-komunitní centrum Koruna, nám. Osvoboditelů 44/45 a 1740/17, zařízení  Městské části Praha 16 Radotín, zve

Vstupenky do Koruny na www.ukorunyradotin.cz  a každé po – st od 16.00 do 18.00 v nízkoprahovém centru Pod jednou střechou.
Vstupenky na akce na Fajnovém dvoře nebo ve Fajnové kavárně se prodávají také na místě.

Programy v Kulturně komunitním centru Koruna, kavárně a na dvoře připravujeme ve spolupráci s RAdoušek, z.s.

V těchto prostorách realizujeme projekt FAJN NOVÝ DVŮR U KORUNY CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001778.  Tyto aktivity jsou hrazené z EF.  
Více na www.centrumkoruna.cz/projekty

St 3. 11.   Klub her:  Fajnový dvůr
od 15.00  Hrajeme badminton s profíky  
 aneb 50. výročí badmintonového klubu
 Sokol Meteor Radotín
od 18.00  Rezervováno pro prezentaci  Fajnová kavárna 
 nejlepších  hráčů a funkcionářů  
 badmintonového oddílu TJ Sokol Meteor Radotín.

Pá 5. 11.  Klub her: Halloweenská párty  Fajnový dvůr 
od 15.00  ve spolupráci se studentkami Gymnázia Oty Pavla 

  Klubu her
 Dlabání dýní, malování na obličej
od 18.00  společné rozsvícení dýní

Ne 7. 11.  DS Gaudium Koruna, sál
od 15.00 O žábě, která falešně zpívala   Vstupné 60 Kč

 
Čt 11. 11. Klub her:  Fajnový dvůr
od 15.00  Svatý Martin na Fajnovém dvoře  
 lampionový průvod Radotínem, zakončený 
 na Fajnovém dvoře, svatomartinské víno i rohlíčky

Pá 12. 11.  Rockování s Tonym Fajnová kavárna
od  18.00   Nejlepší kapely historie rocku,  
 první díl poslechového seriálu 
 veterána české rockové scény Tonyho Smrčky. 
 Vstupné 70 Kč

Pá 19. 11. Seniorská akademie: Sál Ateliér
od 15.00  Přednáška o pěstování a použití bylinek, 
 Ing. Lenka Bennerová

St 24. 11. Klub her: Zábavné předvánoční šití Sál Ateliér
od 15.00  se Zuzkou a 5 šicích strojů k tomu

Ne 28. 11. 1. Adventní koncert Koruna, sál
od 17.00  Markéta Fassati a Felix Slováček

Čt 2. 12. Divadlo Víti Marčíka: Fajnový dvůr
od 17.00  Setkání před betlémem  Vstupné 120 Kč

Pá 3. 12.  Kočovné divadlo Ad Hoc: Koruna, sál
od 19.00  Il Congelator – Zmrazovač,  
 kultovní mafiánská opera 
 s živým orchestrem i mrtvolami.  Vstupné 240 Kč
 
So 4. 12.  Koncert Báry Hrzánové, Koruna, sál
od 19.00 Mária Biháriho a Bachtale Apsa Vstupné 350 Kč

od 13.00 Adventní trhy a dílny  Fajnový dvůr 
 i Mikuláši a čerti z Gaudia

Ne 5. 12. 2. Adventní koncert Štěpán Rak Koruna, sál
od 17.00  

od 13.00 Adventní trhy a dílny  Fajnový dvůr 
 i Mikuláši a čerti z Gaudia        

Po 6. 12.  Jak si Pán Bůh postavil betlém, Fajnová kavárna
od 17.00  první díl z cyklu Hádala se duše s tělěm. 
 Čtení, zamyšlení a rozjímání nad adventním časem  
 s páterem Timotejem.

Út 7. 12.  Čaj o třetí:  Fajnová kavárna
od  15.00   Trio Ribelino  

Pá 10. 12.  Rockování s Tonym Fajnová kavárna
od  18.00   Rockové Vánoce, druhý díl poslechového seriálu  
 veterána české rockové scény Tonyho Smrčky. 
 Vstupné 70 Kč 

So 11. 12.  Divadlo Toy Machine Fajnový dvůr
od 15.00 Betlém  Vstupné 90 Kč

21. 12. 2021 – 2. 1. 2022  
Kavárna bude vzhledem k prázdninám zavřená!

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

www.centrumkoruna.cz

Pondělí–pátek 13.00–18.00 Pod jednou střechou  
nízkoprahový klub: hrajeme, povídáme, informujeme… 
Telefon: 234 128 475, 234 128 476 nebo 602 813 080 

Pondělí–neděle 15.00–17.00 dvůr, altán i vnitřní prostory  
Klub Koruna kvete pečujeme o zvířátka i květiny.  
O víkendech pouze děti s rodiči, přihlášení na info@centrumkoruna.cz

Pondělí 10.00–11.00 sál „Ateliér“ Neposedové cvičení předškolkových dětí

Úterý 9.00–11. 00 sál „Ateliér“  jóga pro dříve narozené 
16.00 –18. 00 sál „Ateliér“ Mladá scén(k)a divadelní dílna pro teenagery

Středa 10.30 –11.30 sál „Ateliér“ Kalanetika pro dříve narozené

Pátek 13.00 –15.00 Pod jednou střechou s Vlastou  
Seniorský klub, kde se stále něco tvoří a děje 

listopad–prosinec 2021

Fajnová kavárna Po–Pá 13.00–18.00 hodin a při akcích na Fajnovém dvoře

PRAVIDELNÉ AKTIVITY PROJEKTU FAJN NOVÝ DVŮR U KORUNY I KKCK:

Co můžete zažít v Koruně? Chystá se adventní víkend
Dana Radová, vedoucí Kulturně-komunitního centra Koruna, hodnotí první 
týdny fungování nového komplexu. Do dvora za Korunou si nacházejí cestu 
návštěvníci všech věkových kategorií, program běží naplno také díky projektu 
Fajn Nový Dvůr u Koruny z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Jaké první ohlasy od návštěv-
níků kulturně-komunitního 
centra slýcháváte?

Lidé jsou vesměs nadšení. Babičky chodí 
hrát šachy nebo jiné hry, cvičí kalane-
tiku, jógu, scházejí se u  kávy. Děti se 
starají o zvířátka. Měli jsme tu asi deví-
tiletého chlapce, který si uvázal kravatu 
a  vyrazil s  kamarádkami do kavárny 
na zákusek a horkou čokoládu. Jindy si 
zde děti dělají při toustu domácí úkoly. 
Tak nějak jsme si představovali, že bude 
komunitní centrum fungovat. 

Kdo další do dvora, kavárny nebo 
do nízkoprahového centra přichází?
Pamatujete, jak rodiče sedávali v chodbě 
Koruny a  čekali, až skončí hudební 
nauka? Všichni dnes raději počkají 
u  šálku kávy nebo si dají něco dob-
rého na zub. Někdo při tom v kavárně, 
sáhne do poličky po knize. Jiný si ote-
vře počítač a pracuje – ať už v kavárně 
nebo v prostorách Pod jednou střechou, 
které se nachází hned u vstupu do celého 
areálu. Když je teplo, lidé si rádi sednou 
venku na dvoře. Když ty naše naplněné 
sny a vize s kolegyní Věrou Peroutkovou 
při probíhání novým dvorem a dokon-
čování a  zařizování tisíce věcí vidíme, 
máme z  toho opravdovou radost. 
A strašně moc se těšíme, až si na tu kávu 
třeba na jaře v klidu sedneme taky.

Kavárna se opravdu povedla. Velké 
prosklené plochy do ní pouštějí 
spoustu slunečních paprsků, vylo-
ženě láká k relaxaci. Chystáte v ní 
i nějaký speciální program?
Chceme, aby co nejvíce žila komunitním 
životem. Aby byla místem, kde si lidé 
odpočinou a  kam si přijdou sednout, 
aby se tu také něco nového dozvěděli. 
V listopadu i prosinci nabídneme napří-
klad Rockování s Tonym. Znalec rocku 
Antonín Smrčka bude povídat o rockové 
muzice a pouštět při tom zajímavé hity. 
Chystáme i  další program. Kdo napří-
klad slyšel o projektu Živá kniha, ví, že 
se na besedě seznámí s  lidmi, kteří se 
nějakým způsobem vymykají ze zave-
dených kolejí. Jindy budeme besedovat 
o  jiných zajímavých tématech, pěkně 

u kávy a v pohodě. Já se třeba moc těším, 
že stihnu povídání s radotínským panem 
farářem Timotejem na téma adventní 
čas. Takový program se nehodí do vel-
kého sálu Koruny, ale právě do Fajnové 
kavárny. Připomínám, že je otevřena 
stejně jako celé centrum od pondělí 
do pátku od 13 do 18 hodin.

Vnímají už kulturně-komunitní 
centrum i ostatní radotínské orga-
nizace?
Ozvali se nám například radotín-
ští badmintonisté, že by u  nás rádi 
udělali slavnostní prezentaci svých 
nejlepších hráčů a  celého oddílu při 
50. výročí jejich fungování. Pravi-
delný Klub her, který se u nás koná, 
navštíví při té příležitosti badminto-
nisté a představí svůj sport. Těší nás, 
že se rozvíjí spolupráce se studenty, 
studentkami i  vyučujícími Gymná-
zia Oty Pavla. Koruna spojuje různé 
sociální skupiny, a to je cíl, se kterým 
jsme ji budovali.

O který pravidelný program je nej-
větší zájem?
Vedou seniorky, ty jsou v Radotíně nesku-
tečně aktivní. Chodí cvičit, hrát hry nebo 
na tvůrčí dílny. Děti zase rády pečují 
o zvířata, o naše morčata, králíka a další. 
A  také o  kytky. Všichni, kdo nemají 
zahrádku nebo domácího mazlíčka, si 
tady přijdou na své. Na program pro děti 
nám někdy chodí celé rodiny. Všechna 
naše nabídka je díky tomu, že jsme získali 
dotaci na provoz centra, zcela zdarma. 
Lidé mohou zavolat na telefonní číslo  
234 128 475 (nebo 476) a dozví se, na jaký 
program k nám mohou přijít. A také vše 
postupně představíme na nových strán-
kách www.centrumkoruna.cz.

Překvapil vás něčím zájem lidí?
Lidé jsou překvapivě aktivní. Na 
Facebook jsme napsali, že sháníme 
kytky do interiérů, a  mohli jsme si 
vybírat z  různých nabídek. Nepo-
čítali jsme, že se lidé takto zapojí. 
Potřebovali jsme také pomoc se 
sázením růží. Přišla celá rodina 
a  děkovala nám, že mohou pomoci. 

Byli rádi, že jsou na vzduchu a že se 
budou chodit dívat, jak kytky rostou.

Co naopak nevychází podle vašich 
představ?
Máme trochu problém s  teenagery. 
Mám dojem, že na tuto skupinu dopadá 
covid, že jsou mnohem uzavřenější než 
před pandemií. O  náš program mají 
prozatím menší zájem, než jsme před-
pokládali. Také nás trápí, že jsme pro-
story uvnitř i na dvoře vybavili opravdu 
originálně a s láskou, což stálo městskou 
část mnoho financí a  nás a  všechny 
dobrovolníky mnoho času. A když pak 
vidíme, jak některé malé děti bez zájmu 
svých rodičů devastují výzdobu nebo 
herní prvky, a  v  duchu počítáme, kde 
vezmeme sílu, čas i peníze na nové věci 
a opravy, tak je nám to opravdu líto. Ale 
věříme, že i  ta naše komunita se brzy 
vyprofiluje a bude nám zde všem dobře.

Kolik lidí se o celé centrum nyní 
stará?
Na půl úvazku jsme přijali tři koordiná-
torky, ale ještě se nestalo, že by v Koruně 
byly jen čtyři hodiny denně, jak to mají 
v  popisu práce. Jsou zde pořád a  jsou 
skvělé. Na jednotlivé programy pro 
všechny ve věku od dětí až po seniory 
máme více než desítku lektorek a  lek-
torů. Ráda opakuji, že je neplatí městská 
část, jejich příjmy přicházejí z projektu.

Co dalšího v kulturně-komunitním 
centru chystáte?
Brzy nabídneme přednášky pro 
seniory. V  Radotíně oblíbený dok-
tor Martin Fučík bude přednášet 
o  zeleném zákalu, tématem dalších 
akcí bude zdravý životní styl i  pěs-
tování zeleně doma i  venku. První 
prosincový víkend se představí celý 
Fajn Nový Dvůr, Koruna i  kavárna 
v  duchu adventním. Uspořádáme 
mikulášský trh se stánky, workshopy 
i dalším milým a poklidným progra-
mem. Na děti bude čekat Mikuláš 
s anděly.

Jak bude vypadat podrobný pro-
gram adventního víkendu?
V  pátek večer ho v  Koruně zahájí 
Kočovné divadlo Ad Hoc se svou 
mafiánskou operou Zmrazovač. 
V sobotu budou od 13 do 18 hodin na 
dvoře trhy i  pohoda a  večer zakončí 
opět v  Koruně koncert Báry Hrzá-
nové a  Mária Biháriho. V  neděli 
začnou opět od 13 hodin adventní 
trhy s  doprovodným programem 
a v 17 hodin se sejdeme v Koruně na 
druhém adventním koncertu Štěpána 
Raka. První adventní koncert se také 
odehraje u nás v Koruně poslední lis-
topadovou neděli, zazpívá na něm už 
tradičně Markéta Fassati. 

Petr Buček
Dana Radová při slavnostním otevření Kulturně-komunitního centra Koruna
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Dvůr otevřel třídenní program plný zábavy
Přelom září a října byl ve znamení otevření celého Fajnového dvora a okolních budov s komunitním centrem, kavárnou, 
základní uměleckou školou. Slavnostního přestřižení pásky se dočkala také nová služebna Policie ČR. Co všechno se v Kul-
turně-komunitním centru Koruna dělo?

Součástí dvora je komunitní kompostér

V rámci slavnostního otevření 
proběhl také „křest“ prv-
ního radotínského komu-

nitního kompostéru, který za podpory 
městské části pořídil spolek KoZa na 
mezi – komunitní zahrada v Radotíně 
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Centrum slavnostně otevřelo vedení radotínské radnice (vpravo místostarosta Miroslav Knotek, 
vedle něj starosta Karel Hanzlík) s ředitelem radotínské cementárny Ladislavem Damaškem 
(zcela vlevo), která přispěla na rozjezd centra půldruhým milionem korun. Pásku přestřihnul také 
Petr Doležal z firmy Albet, která centrum postavila.

a  který byl umístěn na dvoře Kultur-
ně-komunitního centra Koruna. 

V  rámci osvětové akce „Zázraky 
kompostu“ se návštěvníci seznámili 
s  významem třídění bioodpadu ve 
městě a  se samotným procesem pře-
měny bioodpadu na výživný kompost, 
který obohacuje půdu. 

Zatím největší přispěvatelé biood-
padu v  novém kompostéru jsou 
návštěvníci Fajnové kavárny a  zvířecí 
obyvatelé centra, o které se pravidelně 
starají lektoři z kroužku Koruna Kvete. 
Třídit a kompostovat může ale kdoko-
liv z  okolí. Stačí kontaktovat správce 
kompostéru (telefon je přímo na zaří-
zení), který předá číselný kód k zámku, 
vysvětlí, co je vhodné a nevhodné do 
něj ukládat. 

Jana Kočí

Kdo se o fungování celého centra stará? Programy a koncepci řídí „kulturistky“. Na produkci spo-
lupracují s koordinátorkami, lektory, lektorkami, technikem i kavárnicemi a kavárníky z Fajnové 
kavárny. Na fotce je většina z nich.

Dvůr se během třídenní akce často proměnil na jedno velké dětské hřiště. Na 
malé návštěvníky komunitní centrum pamatuje širokou nabídkou programo-
vých aktivit.

V útrobách komunitního centra se odehrávala první představení. Skupina Toy 
Machine zahrála dětem populární představení Jak si pejsek s kočičkou dělali 
dort.

Bubeníci ze základní umělecké školy vystoupili před vchodem do své nové 
budovy. V ní budou pořádat koncerty, taneční obor má k dispozici prostorný 
sál, nechybí ani učebny hudební nauky nebo výtvarného oboru.

Třídenní slavnostní otevření vyvrcholilo sérií koncertů, zahrála například 
kapela hudebníků ZUŠ s učitelem Martinem Bělohoubkem.

Budovu policie slavnostně otevřel starosta Karel Han-
zlík spolu s náměstkem pražského primátora Petrem 
Hlubučkem a s šéfem Krajského ředitelství Policie ČR 
Tomášem Lerchem.

Děti pečují ve dvoře o rostliny a také drobnou faunu. 
Při slavnostním zahájení se zapisovaly do kurzů, které 
navštěvují.

Slavnostní zprovoznění kompostéru

Sobota byla mimo jiné ve znamení módní přehlídky 
pro seniory. Konala se hned dvakrát, jedna dopoledne, 
druhá po poledni. Uspořádal ji portál i60.cz a zapojily se 
do ní také radotínské seniorky.

Dvůr se po celé tři dny plnil návštěvníky všech generací.
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|10| Kalendář

Kulturní program pro Radotín na listopad

Tipy kina Radotín

7. 11. 20:00, MILUJ SVÉHO 
ROBOTA, NĚMECKO
Osvěžující romantická komedie 
Marie Schrader přináší 
zábavný, hravý a zároveň 
celkem inteligentní a vnímavý 
náhled do budoucnosti, v níž si 
lze svého ideálního partnera 
budeme moci vyzvednout 
přímo z výrobní linky.

14. 11. 20:00, TITAN, FRANCIE
Francouzsko-belgický film, 
který vzhledem k obsahu erotiky 
a násilí vyvolal nejednoznačnou 
reakci kritiků.
„Sex, násilí a motorové oleje. 
Titan povstal z mých strachů“, 
říká vítězná režisérka z Cannes.

21. 11. 20:00 U PETROVOVÝCH ŘÁDÍ CHŘIPKA, RUS
Halucinační bloudění v postsovětském Rusku. Ve městě zasaženém chřipkovou 
epidemií se rodina Petrovova potýká s dalším dnem v zemi, kde minulost nikdy 
není minulostí, současnost je nasáklá chlastem, horečnatými sny o násilí a něze, 
kde – pod vrstvou obyčejného – se věci ukážou jako zcela neobyčejné. Podle 
stejnojmenného románu Alexeje Salnikova.

25. 11. 20:00, CHLAST, DÁNSKO
Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž 
teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato 
malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo nás, zmírňuje 
problémy a zvyšuje naši kreativitu.

Komedie Miluj svého robota

Fo
to

: d
is

tr
ib

ut
oř

i 

Francouzsko-belgický film Titan
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3. ST  CENTRUM KORUNA  
(FAJNOVÝ DVŮR)

 15:00, Hrajeme bad-
minton s profíky

18:00 Oslavy 50. narozenin radotín-
ského badmintonového oddílu

KNIHOVNA RADOTÍN
10:00, První dobrodružství
s knížkou aneb Narodil se čtenář
Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

KINO RADOTÍN
17:00, Karel, ČR
Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí 
a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natá-
čela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné 
otevřenosti vznikl nezvykle osobní, 
až intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké veřej-
nosti ani jeho skalním příznivcům 
nenaskytl.

20:00, Zátopek, ČR
Film režiséra Davida Ondříčka o Emilu 
Zátopkovi a jeho ženě Daně Zátopkové.

4. ČT
  KINO RADOTÍN
   17:00, Kurz manželské 
touhy, ČR

Komedie s detektivní zápletkou rozvíje-
jící teorii o vztazích mužů a žen.

20:00, Paroží, USA
V izolovaném městě v Oregonu se 
učitelka střední školy a její bratr, místní 
šerif, zaplete s jedním ze studentů, 
jehož temná tajemství vedou až k děsi-
vému setkání s legendární bytostí, 
která zde byla dávno před nimi.

5. PÁ   CENTRUM KORUNA (FAJNOVÝ 
DVŮR)

 15:00, Halloweenská 
párty Gymnázia Oty Pavla a Klubu 
her, dýňová polévka, párty,  
lampiony…

18:00, Společné rozsvícení dýní

KINO RADOTÍN
17:00, Prvok, Šampón, Tečka a Karel, 
ČR
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky 
a Karla si čtyři kamarádi ve střed-
ním věku přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A rozhodnou se vyřešit 
svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, 
jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání 
korozi svých ideálů, rozplynutí snů 
a scvrkávání varlat?

20:00, Není čas zemřít, USA
James Bond, agent 007, skončil aktivní 
službu a užívá si zasloužený odpočinek 
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého 
trvání – objeví se totiž jeho starý 
přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho 
o pomoc. Mise na záchranu uneseného 
vědce se ukáže být zrádnější, než se na 
začátku zdálo.

Bára Hrzánová je nejen vynikající herečka, ale také všestranná zpěvačka, 
pro kterou jsou romské písně srdeční záležitostí. Kapela Bachtale Apsa patří 
k tomu nejlepšímu, co v současnosti naše romská hudební scéna nabízí. 

Markéta Fassati zazpívá na tradič-
ním adventním koncertu.
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6. SO
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Myši 
patří do nebe, ČR

Český animovaný film režisérů Jana 
Bubeníčka a Denisy Grimmové podle 
stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. 
Vypráví o myšce Šupito a lišákovi 
Bělobřichovi.

20:00, Duna, USA
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocen-
ských bojích uvnitř galaktického 
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety 
Arrakis: zdroje vzácného koření –  
melanže, jež poskytuje zvláštní 
psychické schopnosti, které umožňují 
cestování vesmírem.

7. NE  CENTRUM KORUNA  
(VELKÝ SÁL)

  15:00, DS Gaudium:
O žábě, která falešně zpívala 
Vstupné 60 Kč

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Myši patří do nebe, 
ČR
Český animovaný film režisérů Jana 
Bubeníčka a Denisy Grimmové podle 
stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. 
Vypráví o myšce Šupito a lišákovi 
Bělobřichovi.

20:00, Miluj svého robota, Německo 
(více v Tipech Kina Radotín)

8. po  KNIHOVNA RADOTÍN
  18:00, Jitka Herzá-
nová: autorské čtení

Spisovatelka představí své knihy Dovo-
lená očima delegátky a Delegátka pod 
rouškou nejistoty.

10. ST  KINO RADOTÍN
  17:00, Venom 2: 
Carnage přichází, 
USA

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy 
jako Venom, jedna z nejlepších a nej-
komplexnějších komiksových postav 
společnosti Marvel.

20:00, Poslední souboj, USA
Příběh se odehrává ve Francii 14. sto-
letí a je o posledním, oficiálním, Francií 
posvěceném duelu mezi dvěma muži. 
Jean de Carrouges (Matt Damon) 
a Jacques Le Gris (Adam Driver) jsou 
přátelé, ze kterých se stanou rivalové.

11. ČT  KINO RADOTÍN
 17:00, Zátopek, ČR
Film režiséra Davida 

Ondříčka o Emilu Zátopkovi a jeho ženě 
Daně Zátopkové.

20:00, Karel, ČR
Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí 
a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natá-
čela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné 
otevřenosti vznikl nezvykle osobní, až 
intimní pohled na život slavného zpě-
váka, jaký se doposud široké veřejnosti 
ani jeho skalním příznivcům nenaskytl.

12. PÁ
  CENTRUM KORUNA 

(FAJNOVÁ KAVÁRNA)
 18:00, Rockování 

s Tonym: Nejlepší kapely historie 
rocku
První díl poslechového seriálu vete-
rána české rockové scény, baskytaristy 
a zakladatele skupin Abraxas, Žlutý 
pes, Pumpa, Tony blues band. 
Vstupné 70 Kč

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Vlk a lev: Nečekané 
přátelství, FR
Dvacetiletá dívka Alma přeruší své stu-
dium hry na piano a odjede na nějaký 
čas na chatu po svém dědečkovi, která 
leží na ostrově uprostřed majestátní 
kanadské divočiny. Brzy potom se její 
život obrátí vzhůru nohama a navždy 
změní. Po letecké havárii v lesích 
objeví malé lvíče určené pro výcvik 
v cirkuse a zrodí se přátelství.

20:00, Přání Ježíškovi, ČR
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás 
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou 
vyprávěny s nadhledem a okořeněné 
trefnou situační komikou. Samozřejmě 
nechybí ani správná dávka nefalšované 
romantiky a sentimentu.

13. SO  KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, 
 Myši patří do 

nebe, ČR
Český animovaný film režisérů Jana 
Bubeníčka a Denisy Grimmové podle 
stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. 
Vypráví o myšce Šupito a lišákovi 
Bělobřichovi.

20:00, Přání Ježíškovi, ČR
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás 
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou 
vyprávěny s nadhledem a okořeněné 
trefnou situační komikou. Samozřejmě 
nechybí ani správná dávka nefalšované 
romantiky a sentimentu.

14. NE  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Rozbitý robot Ron, 
USA

Příběh trochu osamělého dvanáctile-
tého sedmáka Barneyho a Rona, jeho 
nového chodícího, mluvícího a zcela 
digitálního přítele, který má být, ales-
poň podle reklamy, „nejlepší kamarád 
robot“.

20:00, Titan, Francie (více v Tipech 
Kina Radotín)

17. ST  KINO RADOTÍN
  17:00, Karel, ČR
Celovečerní doku-

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

20:00, Přání Ježíškovi, ČR
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás 
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou 
vyprávěny s nadhledem a okořeněné 
trefnou situační komikou. Samozřejmě 
nechybí ani správná dávka nefalšované 
romantiky a sentimentu.

18. ČT  KINO RADOTÍN
  17:00, Hlas lásky, 
USA

Filmová fikce volně inspirovaná živo-
tem pěvecké superhvězdy Céline Dion.

20:00, Krotitelé duchů: Odkaz, USA
Režisér Jason Reitman a producent 
Ivan Reitman uvádějí další kapitolu 
z původního příběhu Krotitelů duchů.

19. PÁ  CENTRUM KORUNA 
(SÁL ATELIÉR)

  15:00, Seniorská
akademie, Lenka Bennerová: Zahrada 
a pokojové květiny v zimě
Přednáška s promítáním i dárky na 
téma Zahrada i pokojové květiny 
během zimních měsíců

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Seal Team: Pár 
správných tuleňů, USA
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné 
zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. 
Rozhodne se proto sestavit speciální 
tulení jednotku, která tyto žraločí tero-
risty vyžene z jejich území nadobro! Má 
to však jeden háček: tahle „speciální 
jednotka“ se skládá z veselých tuleňů.

20:00, Eternals, USA
Snímek představí zcela nový tým 
superhrdinů filmového vesmíru Studií 
Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce 
let a sleduje skupinu nesmrtelných 
hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze 
stínů, aby se opětovně spojili proti nej-
staršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

20. SO  KINO RADOTÍN
 17:00, PRO 
 DĚTI, Addamsova 

rodina 2, USA
Je to láska na první úlek, když Gomez 
a Morticia přivítají do rodiny Addamso-
vých nový přírůstek – Puberta, hebouč-
kého, roztomilého, vousatého synka!

20:00, Duna, USA
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocen-
ských bojích uvnitř galaktického 
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety 
Arrakis: zdroje vzácného koření –  
melanže, jež poskytuje zvláštní 
psychické schopnosti, které umožňují 
cestování vesmírem.

21. NE  KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, 
 Myši patří do 

nebe, ČR
Český animovaný film režisérů Jana 
Bubeníčka a Denisy Grimmové podle 
stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. 
Vypráví o myšce Šupito a lišákovi 
Bělobřichovi.

20:00, U Petrovových řádí chřipka, 
RUS (více v Tipech Kina Radotín)

24. ST KINO RADOTÍN
  17:00, Eternals, 
USA

Snímek představí zcela nový tým 
superhrdinů filmového vesmíru Studií 
Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce 
let a sleduje skupinu nesmrtelných 
hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze 
stínů, aby se opětovně spojili proti nej-
staršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

20:00, Král Richard: Zrození 
šampiónek
Životopisné drama, natočené podle 
skutečného příběhu, který inspiruje 
celý svět. Příběh Richarda Williamse 
(Will Smith), trenéra a otce světově 
proslulých tenistek Venus a Sereny, 
který má geniální plán, jak dostat své 
dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na 
světovou tenisovou scénu. Hluboce 
dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, 
vytrvalost a neochvějnou víru jako 
prostředek k dosažení nemožného 
a ovlivnění nejen tenisového světa.

25. ČT  KINO RADOTÍN
  20:00, Zátopek, ČR
Film režiséra Davida 

Ondříčka o Emilu Zátopkovi a jeho ženě 
Daně Zátopkové.

20:00, Chlast, Dánsko (více v Tipech 
Kina Radotín)

26. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:00, Vánoční 
příběh, ČR

Český film režisérky Ireny 
Pavláskové je příběh několika 
hrdinů různých věkových sku-
pin, charakterů i temperamentů.

20:00, Vánoční příběh, ČR
Český film režisérky Ireny Pavláskové 
je příběh několika hrdinů různých 
věkových skupin, charakterů i tempe-
ramentů.

27. SO  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
 Myši patří do 

nebe, ČR
Český animovaný film režisérů Jana 
Bubeníčka a Denisy Grimmové podle 
stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. 
Vypráví o myšce Šupito a lišákovi 
Bělobřichovi.

20:00, Vánoční příběh, ČR
Český film režisérky Ireny Pavláskové 
je příběh několika hrdinů různých 
věkových skupin, charakterů i tempe-
ramentů.

28. NE  CENTRUM KORUNA 
(VELKÝ SÁL, FAJNOVÝ 
DVŮR)

14:00, Vánoční workshop, tvoření 
adventních věnců (Fajnový dvůr)

17:00, 1. Adventní koncert Markéty 
Fassati a Felixe Slováčka (Velký sál) 

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Rozbitý robot Ron, 
USA
Příběh trochu osamělého dvanáctile-
tého sedmáka Barneyho a Rona, jeho 
nového chodícího, mluvícího a zcela 
digitálního přítele, který má být, ales-
poň podle reklamy, „nejlepší kamarád 
robot“.

20:00, Kurz manželské touhy, ČR
Komedie s detektivní zápletkou rozvíje-
jící teorii o vztazích mužů a žen.

Prosinec
ADVENT A MIKULÁŠ V KORUNĚ

2. čt  CENTRUM KORUNA (VELKÝ 
SÁL)

 17:00, Divadlo Víti 
Marčíka: Setkání před betlémem
Vstupné 130 Kč

3. pá  CENTRUM KORUNA (VELKÝ 
SÁL)

 19:00, Kočovné diva-
dlo Ad Hoc: Il Congelator – Zmrazo-
vač
Kultovní mafiánská opera s živým 
orchestrem i mrtvolami.  
Vstupné 220 Kč

4. so  CENTRUM KORUNA (VELKÝ 
SÁL, FAJNOVÝ DVŮR)

  13:00, Adventní trhy, 
koledy, workshopy, Mikuláši a čerti 
z Gaudia

19:00, Koncert: Bára Hrzánová, Mário 
Bihári a Bachtale Apsa
Vstupné 350 Kč

5. ne  CENTRUM KORUNA (VELKÝ 
SÁL, FAJNOVÝ DVŮR)

13:00, Adventní trhy, 
koledy, workshopy, Mikuláši a čerti 
z Gaudia

17:00, 2. Adventní koncert: Kytarista 
Štěpán Rak

KINO RADOTÍN

Centrum Koruna

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

www.kinoradotin.cz
www.knihovna-radotin.cz
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Lakrosisté uspěli na turnajích ve Splitu i Frankfurtu
Podzimní lakrosový kalendář je nabitý událostmi. Po turnajích pořádaných v Radotíně vyrazili lakrosisté LCC za hranice 
a sbírka pohárů v radotínské sokolovně se rozrostla o dalších pár kousků.

U Jadranu je na konci září stá-
le příjemně slunečno a  tep-
lo,  místní klub Legion Split 

toho využil a založil nový turnaj Dal-
matia Lacrosse Cup. Hned první roč-

ník přilákal solidní počet týmů v muž-
ské i ženské kategorii.

LCC Girls patří v Evropě ke špičce 
a jejich účasti si pořadatelé od počátku 
cenili, protože dodávala turnaji lesk. 

Nakonec se v  ženském turnaji obje-
vilo šest týmů. Kromě Jižního Města 
přijely výběry z  Dublinu, Štýrského 
Hradce, Mnichova a také exotický tým 
z Hongkongu. Girls ale dokázaly pře-
hrát všechny soupeřky, největší odpor 
kladl Mnichov. Mladý a výborně atle-
ticky vybavený soupeř z  Hongkongu 
zaostával v technice a efektivitě zakon-
čování. Semifinálové utkání proti Gir-
ls tak bylo jednoznačné, Girls vyhrály 
12:1. Ve finále radotínská děvčata na-
razila znovu na Mnichov a poradila si 
s ním 10:3. Anna Lottman ovládla in-
dividuální statistiky turnaje (24 bodů), 
následována Michaelou Srchovou 
(20 bodů).

ZLATO TAKÉ PRO WOLVES
U mladého týmu Wolves se očekáva-
lo, že na turnaj do Splitu s  jedenácti 
účastníky pojedou sbírat zkušenosti. 
Tým sestavený hlavně z  hráčů mezi 
16 a  18 lety ale žádným přehnaným 
respektem vůči soupeřům netrpěl. 
Wolves si dokázali poradit se všemi 
soupeři v  základní skupině a  v  semi-

finále narazili na zkušené Tricksters 
Bratislava. Zápas byl svou atmosférou 
vypjatý, někdy až nervózní, ale Tricks-
ters recept na radotínské mladíky ne-
našli a zápas skončil 9:2. 

Druhý finalista, Brno Ravens, přijel 
do Splitu posílen o  několik zámoř-
ských hráčů, ale také třeba o  zkuše-
ného Pavla Došlého z  Jižního Města. 
Wolves začali zápas dobře a  brzy si 
vybudovali vedení 4:0. Po půli ale 
soustředění polevilo a Brno se naopak 
dokázalo vyhecovat a  minutu před 
koncem vyrovnalo. Ve 4. minutě pro-
dloužení se prosmýkl kolem obránce 
Šimon Kučera a zlatým gólem rozhodl 
o vítězství Wolves v turnaji. Nejlepším 
střelcem a  vítězem kanadského bo-
dování se stal Tomáš Knotek (15+3), 
hned za ním skončil Pavel Srch (10+8).

Vítězství Wolves na turnaji je velmi 
cenné, i když možná soupeři nepatřili 
mezi evropskou špičku. Kluci dokáza-
li hrát velmi dobrý fieldlakros, a to je 
velkým příslibem do budoucna. Tur-
naj má se svým termínem i atraktivní 
lokalitou velkou perspektivu stát se 

populární akcí, rozrůst se a  přilákat 
i mnohem lepší týmy.

DALŠÍ TRIUMFY VE FRANKFURTU
Říjnový Scheider Cup ve Frankfurtu 
je již tradiční juniorský turnaj pro klu-
ky i děvčata v kategoriích U14 a U19. 
LCC Radotín se turnaje pravidelně 
a úspěšně účastní, a také letos vyrazi-
la do Hesenska skoro osmdesátičlen-
ná výprava. Na turnaji se sešly týmy 
ze šesti evropských zemí. Radotínští 
zvítězili v obou dívčích i chlapeckých 
kategoriích. Dívky i chlapci U14 hrá-
li minifield a jak Piraně, tak Meerkats 
vyhráli rozdílem třídy. Kategorie U19 
hrála standardní fieldlakros. Radotín-
ské Harpyje si ve finále poradily se 
smíchovským SIS 8:6. Největší boje se 
pak odehrály ve finále U19, kde Wol-
ves čekal domácí SC Frankfurt 1880. 
Radotínští kluci prohrávali 0:2  a  1:3, 
v poločase byl stav 4:4 a drama trva-
lo až do konce, kdy Wolves za vedení 
6:5 dokázali dlouho držet míč a v sa-
mém závěru dali pojistku na 7:5. 

Ondřej Mika

Wolves získali zlato na turnajích ve Splitu i ve Frankfurtu.
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Play-off softbalistům uniklo, souboj o udržení však zvládli
Radotínští softbalisté obhájili svou příslušnost mezi extraligovou elitou, v nejvyšší soutěži se tak představí i v příští sezoně. 
Tuneláři před sezonou posílili, posbírali více vítězství než loni a souboj o udržení zvládli bez zaváhání.

v říjnu a byla zase o něco úspěšnější 
než předchozí. Za sebou nechali týmy 
Slavie Plzeň a  Hladových hrochů 
Sezimovo Ústí, které sestoupily do 
druhé ligy.

Jen jeden cíl radotínským hráčům 
nevyšel: postup do vyřazovacích bojů 
o titul, kam se podívalo nejlepších osm 
mužstev. Tuneláři skončili po základní 
části o jednu příčku níže. „Výsledkově 
asi nelze mluvit o  velkém úspěchu. 
Skončili jsme devátí a zachránili jsme 
extraligovou příslušnost. Herně však 
oproti loňské sezoně došlo k  výraz-
nému zlepšení, z velké části zásluhou 
tří posil, Jaroslava Breníka, Miku-
láše Klase a  Marka Ostrihoně,“ říká 
Jakub Kopřiva, kapitán Tunelářů. 
Prostor pravidelně dostávali při zápa-
sech mladí hráči Daniel Michálek, Vít 
Orálek a Tadeáš Salaba. Týmu hodně 
pomáhalo zkušené duo nadhazovačů, 

Tři sezony má za sebou spojení 
radotínského softbalového týmu 
mužů s hanspaulskou Kotlářkou. 

Tým hrající pod označením Tunnel-
lers (podle toho, že oba softbalové 
oddíly dopravně spojují tunely Měst-
ského okruhu) nastupuje k  domá-

cím zápasům v  Radotíně a  s  každou 
novou sezonou se zlepšuje. Nejdříve 
vybojoval návrat do extraligy, v té se 
loni po sezoně ovlivněné koronavi-
rem na poslední chvíli udržel i  díky 
tomu, že žádný tým nesestupoval. 
Letošní sezona skončila Tunelářům 

Ester Hajnovičová má bronz z veslařského šampionátu

mezi největší talenty českého veslo-
vání. Své síly proto už měří se staršími 
závodnicemi v  kategorii juniorek do 
19 let a na Primátorkách zvítězila mezi 
ženami.

Do sestavy pro říjnový závod na 
evropském šampionátu se dostala na 

které tvoří Jaroslav Breník s  Alešem 
Jetmarem.

Souboj o  postup do play-off se 
v  neprospěch radotínských softba-
listů zlomil až v  poslední hrací den 
základní části, kdy Tunnellers dva-
krát vysoko prohráli se Spectrem 
Praha. „Už v  dřívějším průběhu 
základní části jsme bohužel nezvládli 
vyhrát několik těsných zápasů. Třeba 
s Ledenicemi a Břeclaví jsme prohráli 
až v nastavení. Důvodů, proč to nevy-
šlo, je asi vícero. Zmínit lze odjezd 
srdcaře týmu Jakuba Chaloupeckého 
za oceán nebo čtyři zranění v našem 
týmu, které přinesl hned první hrací 
víkend. Hlavním důvodem však bylo, 
že jsme nezvládli klíčové momenty 
některých zápasů,“ uvádí Jakub 
Kopřiva.

Závěrečná série o  udržení proti 
Hladovým hrochům Sezimovo Ústí 

měla na první pohled hladký prů-
běh. Tuneláři ji zvládli v  poměru 
tři nula na zápasy. „Hladoví hroši 
byli na první dvě utkání série posí-
leni o  holandského nadhazovače 
a  chytače a  hlavně díky nim byla 
tato dvě utkání poměrně zajímavá. 
Obě se nám podařilo zvládnout. 
Třetí utkání už bylo poměrně jedno-
značnou záležitostí. Určitě stojí za 
zmínku výkon nadhazovače Aleše 
Jetmara, který ve dvou utkáních 
obdržel pouze jediný bod,“ shrnuje 
závěr sezony kapitán radotínského 
týmu Jakub Kopřiva.

A s čím půjdou softbalisté do příští 
sezony? Vypadá to, že v  týmu zůsta-
nou zkušení hráči. Tým zároveň shání 
další posily. Cílem bude stejně jako 
ve skončené sezoně postup do zápasů 
play-off o titul. 

(buč)

Šestnáctiletá radotínská spor-
tovkyně Ester Hajnovičová 
získala v  říjnu bronz v  závodě 

osmiveslic na juniorském mistrovství 
Evropy v Mnichově a v září byla člen-
kou vítězné lodi na pražských Primá-
torkách. Věkem ještě dorostenka patří 

poslední chvíli. „O  mé účasti se roz-
hodlo až týden před závodem. Byla jsem 
nejmladší členkou osmičlenné juniorské 
posádky a  jednou z nejmladších účast-
nic celého mistrovství vůbec,“ říká Ester 
Hajnovičová. Bronzovou medaili řadí 
mezi své největší dosavadní úspěchy. 
Je také šestinásobnou mistryní repub-
liky v  mládežnických kategoriích a  se 
svou parťačkou Veronikou Zámostnou 
vládnou v  Česku závodům dvojek bez 
kormidelníka. Na pražských Primátor-
kách startovala mezi dospělými ženami 
a  vítězné lodi udávala tempo v  roli 
stroka neboli veslovoda.

Radotínská veslařka je členkou oddílu 
Hamr, který má svou loděnici v  Bra-
níku. „Když bylo Ester šest let, byli jsme 
se podívat na Primátorky. Hrála tehdy 
lakros, ale do veslování se přímo zami-
lovala na první pohled,“ říká Veronika 
Hajnovičová, matka mladé sportov-
kyně. Dva roky však musela počkat, než 

se chopila naplno vesel. Tomuto fyzicky 
náročnému sportu se totiž začínají 
věnovat děti až od osmi let.

Že veslování bolí, dokazují dlaně Ester. 
„Podívejte se na ty mozoly, a to je ještě 
právě teď docela dobré,“ ukazuje na ruce 
své dcery jinak pyšná matka. Veslařský 
sport je známý velkou dřinou. Ester 
Hajnovičová trénuje až šestkrát týdně, 
někdy i  dvoufázově. „Za jeden den na 
vodě ujedu mezi Modřanami a Jirásko-
vým mostem až třicet kilometrů. Kromě 
toho běhám, chodím do posilovny, jez-
dím na kole, v zimě se připravujeme na 
trenažéru nebo na běžkách,“ popisuje 
tréninkové zaměření Ester.

Zatím se věnuje veslování na různě 
velkých lodích, jejím snem jsou však 
medaile ze skifu. Proto nepřekvapí, že 
jejím vzorem je Miroslava Knapková, 
olympijská vítězka z  Her v  Londýně. 
Na olympiádu do Paříže, která bude už 
za tři roky, se Ester Hajnovičová zatím 

nechystá. Ale za sedm let na Hrách v Los 
Angeles ji už možná budou příznivci čes-
kého veslování držet pěsti.

Prioritou však pro mladou spor-
tovkyni zůstává vzdělání. Ester letos 
nastoupila do prvního ročníku čtyřle-
tého studijního cyklu na radotínském 
gymnáziu, které studentům věnujícím 
se sportu na vysoké úrovni vychází 
vstříc. „Pak bych chtěla jít na medi-
cínu, ráda bych se zaměřila na dětskou 
onkologii,“ odhaluje své plány nadějná 
sportovkyně. Nabízí se také cesta, kte-
rou se vydala golfistka Patricie Mac-
ková nebo basketbalista Jan Zídek, 
kteří svůj sportovní rozvoj spojili se 
studiem ve Spojených státech. Také 
Ester už nyní registruje několik nabí-
dek někdy i  z  velmi prestižních ame-
rických univerzit. Na toto rozhodnutí 
má ale čas do posledního ročníku stu-
dia na gymnáziu. 

Petr Buček

Softbalisté se v nejvyšší soutěži představí i příští rok.

Ester Hajnovičová se raduje po triumfu na pražských Primátorkách.
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Havelské posvícení se těšilo velké návštěvnosti

Program byl opravdu pestrý 
a  nabitý a  všichni si přišli na 
své. Na pódiích zazněl skoro 

každý hudební žánr – nechyběl jazz 
nebo swing v  podání asi personálně 
nejpočetnějšího souboru, který kdy na 
pódiu při radotínských akcích vystu-
poval. Byla jím kapela Melody Makers 
s  úžasným Ondřejem Havelkou. 
Zazníval také rock and roll a  rock, 
nouze nebyla ani o  divadelní, spor-
tovní a taneční vystoupení.

A  protože při takových kulturních 
zážitcích samozřejmě i  vyhládne, 
byly v nabídce různé laskominy, ať už 
sladké, slané, kořeněné, teplé, či stu-
dené, které bylo možné zapíjet vínem, 
moštem, burčákem, teplými či stu-
denými limonádami nebo pivem, jež 
bylo speciálně uvařeno pro tuto akci. 

Kdo neměl zrovna náladu stát 
u pódia či degustovat, mohl se poko-
chat a  udělat radost sobě či blízkým 
krásnými nezbytnostmi z  několika 
desítek stánků, vyfoukat si skleněnou 
píšťalku, povozit se na nádherných 
dřevěných kolotočích či vyzkoušet 
svou sílu na dobovém siloměru.

Na návštěvu přijela i delegace z part-
nerského města Burglengenfeld, vedená 

starostou Thomasem Geschem. A  to 
nejen, aby po dlouhém období zpřísně-
ných proticovidových opatření navští-
vili Radotín a  své kolegy z  radotínské 
radnice a  úřadu, kteří byli na krátké 
návštěvě v Burglengenfeldu letos v září. 
Ale také aby se domluvili na pořádání 
akcí na příští rok, kdy Radotín čeká 
oslava třicetiletého výročí spolupráce 
s tímto bavorským městem.

Protože vládní opatření proti koro-
naviru stále přetrvávají, musela měst-
ská část jako organizátor celé akce 
dodržovat aktuální vládní a  hygie-
nická nařízení. Kvůli tomu se museli 
návštěvníci akce prokazovat u vstupů 
negativními testy, očkováním či infor-
mací o prodělání nemoci covid-19, což 
bylo personálně a  technicky nároč-
nější. Vybrané symbolické vstupné 
z akce bude použito právě na pokrytí 
zvýšených nákladů, jako bylo zajiš-
tění testovacího stanu anebo technic-
kého dozoru u  vstupů. Do budoucna 
však radnice s  placeným vstupem na 
obdobné akce městské části nepočítá. 
Předpokladem je však zrušení všech 
opatření souvisejících s  aktuální epi-
demickou situací. 

Eva Javorská

V pořadí 23. ročník Havelského posvícení zaznamenal velký zájem ze strany příznivců kultury, zábavy, dobrého jídla i pití. 
Říjnové posvícenské veselí pro celou rodinu se odehrávalo na dvou místech – tradičně se konalo na náměstí u radnice, kde 
bylo i hlavní pódium. Druhým místem byl neobvykle areál biotopu, kde bylo oficiálně vedlejší pódium, ale živo tam bylo úplně 
stejně.

Bratři v tricku přivezli svůj Prasečí cirkus. Stánky lemovaly biotop i náměstí sv. Petra a Pavla. Chybět nemohlo dobré jídlo ani pití.

Dynamické vystoupení předvedla děvčata se švihadly.Děti si užívaly dřevěný kolotoč.Populární malování na obličej

Stánek s foukáním ze skla
Muž na chůdách nechyběl ani 
tentokrát. Jan Spálený vystoupil se svou kapelou ASPM. Tečku za sobotním večerem udělali Pink Floyd Revival.

Radotínské hudebníky zastupoval Milan Peroutka. Ondřej Havelka zahrál se svým velkým orchestrem.
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