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tento
úvodník
píšu ve čtvrtek
24. února, kdy
k nám přicházejí
jen pár hodin staré zprávy o invazi
Ruska na Ukrajinu. Cítím obrovské
rozrušení a obavy. Za pár hodin
tyto noviny odejdou do tiskárny
a lze jen těžko odhadnout, jak se
za týden, než se dostanou do vašich poštovních schránek, události
vyvinou. Už nyní však chystáme
na radnici plány, jakým způsobem
v Radotíně pomůžeme občanům
Ukrajiny nebo jak se zapojíme do
hromadných aktivit na podporu
ukrajinského lidu na území hlavního města Prahy.
V roce 2019 jsme v prostorách
výtopny nedaleko Alberta poskytli
prostory organizaci Humanitární
pomoc Ukrajině. Tato nezisková
společnost vozí ošacení a potraviny
na východ Ukrajiny, především do
Luhanské oblasti. Uspořádala u nás
také výstavu fotografií z míst nedaleko ukrajinsko-ruské hranice, aby
si lidé mohli udělat obrázek o tamní
situaci přetrvávající od roku 2014.
S jejím vedoucím Petrem Olivou
vyjednáme způsob, jak dále pomáhat této Ruskem napadené zemi
přímo u nás v Radotíně. O všem
vás budeme informovat.
Pomoc Ukrajině považuji za
velmi důležitou. Už při otevření
nového sídla Humanitární pomoci
Ukrajině jsem za přítomnosti ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise uvedl, že jsme v roce 1968
sami zažili agresi východních sousedů, kdy svět jenom přihlížel okupaci Československa. Historická
zkušenost a demokratické principy
nám velí stavět se rozhodně proti
agresorům napadajícím jiné státy
a pomáhat napadeným.
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Co s tranzitní dopravou?
Radotín podobně jako celá Praha čelí nárůstu automobilové dopravy. Co s tím? Pomoci mají úpravy
místních komunikací. Stavba dříve zvažovaného silničního obchvatu nevypadá reálně, část aut
z Poberouní však za pár let možná odvede nová spojnice mezi Dobřichovicemi a Pražským okruhem, kterou zvažuje Středočeský kraj.
Foto: Petr Buček

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,

Číslo 3/2022

Směrem od Černošic každý den do Radotína přijíždí velké množství aut.

Z

e směru od Černošic přijíždějí
každý den do Radotína tisíce
aut. Jejich počet je takový, že
už „nahradila“ proudy vozidel, které
zatěžovaly Radotín před dokončením
Pražského okruhu mezi Barrandovem a dálnicí D1. Tehdy se často jed-

nalo o těžké nákladní vozy, projížděly
přímo kolem radotínské mateřské
školy. Počet obyvatel Černošic však
vzrostl od 90. let minulého století
téměř na dvojnásobek. A to se projevilo také v počtu aut přijíždějících
právě z tohoto směru.

Pohled do statistik Technické
správy komunikací hlavního města
(TSK) ukazuje, že nejfrekventovanějšími úseky jsou v Radotíně Výpadová
ulice a silnice mezi Horymírovým
náměstím a křižovatkou pod Korunou. Denně tudy v roce 2019 projelo

Inzerce

S Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy nebo výměnu
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s až 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších
oprav a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.
Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.

ŠEKOVÁ
KNÍŽKA
2022

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

Platí pro vozy ŠKODA

starší 4 let

více než 17 tisíc aut. Celkem 14 tisíc
vozidel napočítala TSK na Karlické
ulici směrem k hranici městské části,
která navazuje za železničním přejezdem na silnici vedoucí do Černošic.
Velká část aut proto podle statistik
Radotínem jen projíždí.
Údaje TSK, která se o silnice první
třídy v hlavním městě stará, však
také potvrzují, že srovnatelná hustota
dopravy je v okrajových částech Prahy
běžná. Podobné množství aut přijíždí
každodenně podél Vltavy do Zbraslavi,
srovnatelná je zátěž osobní dopravou
v Kamýku nebo v Suchdole. Mnohem
větší dopravě čelí vyhlášené pražské
tepny, jakými jsou Evropská, Radlická
nebo Plzeňská (údaje o dopravě na
těchto ulicích uvádí tabulka na str. 3).
Ideálním řešením by bylo postavit
pro auta, která Radotínem jen projíždějí, silniční obchvat. Vozidla by
minula centrum městské části. „Není
ale kudy. Jediné řešení se na první
pohled nabízí po trase vedoucí po
druhém břehu Berounky mezi Strakonickou a koncem Radotína. Překážek je ale tolik, že je stavba takového
obchvatu málo reálná,“ říká starosta
Radotína Karel Hanzlík.
Naposledy se o takovém obchvatu
diskutovalo před více než deseti lety.
Ukázalo se však, že má celou řadu překážek.
Petr Buček

Pokračování na str. 3
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Oprava Barrandovského mostu začne v květnu

(red)

Mapka: TSK

V

následujících čtyřech letech
čekají řidiče omezení na
Barrandovském mostě, který
prochází generální opravou. Letos
v květnu se uzavře nájezdová rampa ze
Strakonické na Jižní spojku.
Kdo potřebuje ze Strakonické
odbočit doprava a pokračovat do
východní části Prahy, tomu magistrát doporučuje využít jako objížďku
Pražský okruh. Kromě toho se řidiči
budou moct otáčet do protisměru
u Lihovaru, dočasně se otevře také
sjezd z Pražského okruhu do Libuše.
Práce na Barrandovském mostě
začaly už v roce 2020, zahrnovaly
sanaci pilířů a základů mostu pod hladinou Vltavy. Nyní následuje oprava
nosné konstrukce.
Barrandovský most denně využívá
144 tisíc vozidel. Jeho stavba začala
v roce 1978 a trvala deset let.

Letos se stavbaři zaměří na část mostu v okolí Strakonické ulice. Křížky označují vozovky, které uzavřou.

OPRAVY BARRANDOVSKÉHO
MOSTU ROK ZA ROKEM
2022: 110 dní dopravních omezení – od května
Práce na jižní polovině jižního
mostu, na rampě strakonické,
spodní části rampy barrandovské a na spodní části mostů přes
Vltavu nad ulicí Strakonická
2023: 92 dní dopravních omezení
Práce na severní polovině jižního
mostu, práce na horní části rampy
barrandovské a také na spodní
části jižního mostu přes Vltavu
2024: 92 dní dopravních omezení
Práce na severní polovině severního
mostu, dále na spodní části mostů
přes Vltavu nad ulicí Modřanská
2025: 82 dní dopravních omezení
Práce na jižní polovině severního
mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu
Zdroj: TSK

Partnerství s Burglengenfeldem
trvá už 30 let
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Cyklostezka

V

únoru uplynulo třicet let od
uzavření smlouvy o partnerství
Radotína a bavorského města
Burglengenfeld. Obě města podporují
vzájemné styky škol, sportovních jednot a různých spolků a pečují o vzájemné poznávání kultury, historie,
přírody i životních podmínek ve svých
zemích.
Burglengenfeld má 12 500 obyvatel, leží v malebné krajině Horní
Falce, nedaleko Řezna (Regensburgu).
V 19. století byl Burglengenfeld stře-

diskem průmyslové oblasti, kde se
těžilo uhlí. Ve městě funguje cementárna spadající stejně jako radotínská
továrna pod společnost Heidelberg
Cement. Městečko si ve svém centru zachovalo starobylý ráz se zbytky
hradeb a opevnění, historicky cennou radnicí, měšťanskými domy na
náměstí i hradem, jehož zbytky se tyčí
nad městem. Jedno náměstí v nové
části Burglengenfeldu nese název
Radotínské (Radotinplatz).
(red)

ZAČÍNÁ STAVBA LÁVKY
říprava na stavbu lávky přes
Berounku začala v únoru přeložkami kabelů na náměstí sv. Petra
a Pavla. V březnu si stavební firma
oficiálně převezme staveniště,
v létě má být stavba u konce.

P

OMEZENÍ VE VRÁŽSKÉ
Správa železnic uzavře 7. března jeden jízdní pruh ve Vrážské ulici v blízkosti rekonstruovaného podjezdu do

Prvomájové. Až do půlky července tam
bude probíhat rekonstrukce křižovatky a úprava protipovodňových zdí.
Mezi květnem a červencem zůstane
silnice neprůjezdná v obou směrech.

DOTACE PRO SPORTOVCE,
KULTURU A VOLNÝ ČAS
Radnice rozdělí dotace pro organizace spojené se sportem, kulturou
a volnočasovými aktivitami. Radotín
je stejně jako v předchozích letech

Foto: Photo Kopietz

Lávku usadí na pilíře velký jeřáb.

podpoří částkou okolo milionu korun. Žádosti o dotace bylo možné
podávat do konce února.

HLEDÁ SE VEDOUCÍ ODBORU
Úřad městské části Praha 16 vyhlásil
výběrové řízení na pozici vedoucího Odboru občansko správního s nástupem
od 2. května 2022. Přihlášky se všemi
náležitostmi je třeba doručit nejpozději
do 31. března 2022 do 12 hodin.
(red)

Tehdejší starosta Radotína Jiří Holub (uprostřed) a místostarosta František
Vláčil (vpravo) při návštěvě Burglengenfeldu v roce 1993

Radotín v médiích: čistší cementárna a chytré obleky pro hasiče
Foto: HZS Praha

Jak o Radotínu informují média? Přinášíme postřehy a zprávy z českého tisku, internetových serverů i dalších médií, které se
týkají Městské části Praha 16.

Hasičský oblek má své vlastní osvětlení.

CEMENTÁRNA DÁLE SNIŽUJE EMISE
ediná pražská cementárna
chce snížit emise skleníkových plynů. Radotínskému
provozu firmy Českomoravský cement
má pomoci nový mlýn za 300 milionů korun,“ napsal Pražský deník
a dodává: „Začít stavět by společnost
chtěla v roce 2023 a nové zařízení spustit v roce 2025. Výsledkem by měly být
o 12 procent nižší emise oxidu uhličitého. Cementárna Radotín je druhou

„J

nejstarší z pěti cementáren na území
České republiky. Každý rok vyrobí cca
700 tisíc tun cementu.“ Deník Právo
přidal citaci Ladislava Damaška, ředitele radotínské cementárny: „Zatímco
tradičně se melou všechny přísady
dohromady, moderní přístup dává
přednost oddělenému mletí, což vzhledem k různým vlastnostem jednotlivých složek umožňuje optimalizaci
vlastností cementu. Díky tomu snížíme
produkci oxidu uhličitého i spotřebu

elektřiny a zároveň udržíme vysokou
kvalitu vyráběného cementu.“

všechna data ukládá do svého úložiště i do spárovaného telefonu.

HASIČI DOSTALI CHYTRÉ OBLEKY
Radotínská profesionální hasičská
jednotka začne používat nové chytré
obleky. Internetový portál Praha IN
uvádí, že obleky představují „komplexní bezpečnostní elektronický
systém integrovaný do vícevrstvého
zásahového oděvu, který nabízí
svému uživateli pět základních
funkcí. Součástí této technologie je
i aplikace v mobilním telefonu, prostřednictvím které se systém ovládá
a nastavuje“. Moderní obleky pro
ochranu hasičů mají aktivní osvětlení, monitorují teplotu uvnitř
i venku a v případě nutnosti svého
nositele varují blikáním na rukávu.
Hasič může v případě nouze vyslat
varovný signál odtržením pruhu na
svém límci, nechybí zaznamenávání
polohy a „černá skříňka“ – systém

Radotínští hasiči si v únoru připomněli páté výročí úmrtí svého
parťáka Jana Odermatta, který
zahynul po zásahu u požáru
lakovny ve Zvoli u Prahy.
ŠKOLA NAUČÍ DĚTI NEPLÝTVAT
POTRAVINAMI
MF DNES přinesla článek o projektu
Smart Food, který má pražské školáky
učit lepšímu zacházení s potravinami.
Do pilotní části se zapojí také radotínská základní škola. Projekt vyzkouší na
pěti školách jeho autoři, kterými jsou
společně Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a brněnská Mendelova
univerzita. „Plýtvání jídlem je problém
celé společnosti, nejen Pražané by díky
lepšímu nakládání s potravinami mohli
podle autorů projektu ušetřit kromě
planety také peníze. Pokud by jedna

čtyřčlenná domácnost méně plýtvala
jídlem, ušetřila by podle odhadů Mendelovy univerzity až 40 tisíc korun
ročně,“ napsala MF DNES.
VELKÁ CHUCHLE MÁ NOVÉHO
STAROSTU
Portál Naše Praha přinesl informaci
o novém starostovi Velké Chuchle,
kterým se stal Jaromír Piskáček
z ODS. Jeho předchůdkyni Lenku
Felix odvolalo loni v dubnu zastupitelstvo. Naše Praha přinesla komentář
radotínského starosty Karla Hanzlíka:
„Jako dlouholetý starosta si uvědomuji, že obec potřebuje ke svému rozvoji především jednoznačné vedení,
které se nebojí přijmout odpovědnost. Jaromír Piskáček má v tomto
ohledu moji důvěru,“ potvrdil Karel
Hanzlík, první místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 5 a úspěšný
starosta Radotína.
(red)
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Doprava
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Co s tranzitní dopravou? Nadějí je středočeská silnice
Pražský okruh

koliduje, šanci na realizaci proto vidíme
jako malou. Pokud by se obchvat realizoval, obyvatelům Lipenců by to přineslo
o deset minut rychlejší automobilové
spojení do Radotína a Poberouní a znehodnocení velké části klidného území
kolem Berounky, které je již nyní využí
váno k rekreaci,“ uvádí Lenka Kadlecová, starostka městské části Lipence.
Její slova potvrzuje architekt Zdeněk Ent, který na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy pracuje už několik let na přípravě projektu Soutok. Celá oblast mezi Vltavou a Berounkou až k černošické lávce
se má proměnit ve velký příměstský
park. „Taková liniová stavba by krajinu, jaká v okolí soutoku je, zničila. Je
to absolutní nesmysl. Projekt Soutoku
se snaží tento prostor chránit a rozvíjet výhodně z hlediska rekreačních
možností krajiny. Jedná se o cenný
kus přírody v rámci říční nivy, který
si zaslouží ochranu,“ říká Zdeněk Ent.
NOVÁ SILNICE K PRAŽSKÉMU
OKRUHU
Podle všeho nedojde ani ke dříve zamýšlené stavbě velkého odstavného parkoviště, o kterém se uvažovalo na pozemcích
mezi Radotínem a Černošicemi. Správa
železnic by tam musela vybudovat vlakovou zastávku. „Vlaková zastávka Praha-Radotín byla plánována ve variantě
čtyřkolejného úseku z Radotína, kdy
by železniční tunel do Berouna začínal až za Radotínem. Správa železnic

však sleduje variantu zaústění tratě do
tunelu již na výjezdu z železniční stanice Praha-Smíchov. Úsek na Černošice
tedy zůstane dvoukolejný a v následné
stavbě se se zastávkou Praha-Radotín
nepočítá,“ uvádí Michal Krošlák, který
zodpovídá za modernizaci tratě mezi
Smíchovem a Radotínem.
Naději pro snížení dopravy
v Radotíně představuje jiná komunikace než silniční obchvat přes
Berounku. Středočeský kraj totiž
chystá zbrusu novou silnici druhé
třídy, která propojí oblast Dobřichovic
s Pražským okruhem. Na ten se řidiči
v blízké budoucnosti napojí u Jinočan.
Pro řidiče z Dobřichovic, Letů, Řevnic
a dalších okolních obcí půjde o rychlou spojnici s hlavním městem. Po
jejím dostavění by se mohli vyhnout
Radotínu.
Silnice II/116 povede z Letů okolo
Mořiny, Vysokého Újezdu a Chýnice až
k Pražskému okruhu, na který se připojí
mezi Zbuzany a Jinočany. Patnáctikilometrový úsek mine obce a řidiči po něm
pojedou skoro v celém úseku devadesátikilometrovou rychlostí. Cesta z Dobřichovic na Pražský okruh tak bude trvat
jen něco málo přes deset minut. „Aktuálně byla dokončena technicko-ekonomická studie, byl podán záměr EIA
a nyní bude realizována dokumentace
vlivů na životní prostředí. Trasa nové
silnice už se měnit nebude,“ říká mluvčí
Středočeského kraje David Šíma. Podle
něj chystanou silnici využije denně až

20 tisíc řidičů. Přesný časový harmonogram její stavby zatím není známý.
ÚPRAVY V RADOTÍNĚ
Radotínská radnice chce postupně
upravovat komunikace tak, aby tranzitní doprava obtěžovala zdejší obyvatele co nejméně. V červnu bude
u konce rekonstrukce křižovatky pod
Korunou. Nejenže propojí celou oblast
před obchody v čele s Albertem s okolní
silniční sítí, ale navíc zajistí plynulejší
průjezd aut právě pro řidiče ze směru
od Černošic. Křižovatkou projedou tak
zvaným bypassem a vyhnou se hlavním semaforům. Světelná signalizace
je nepřibrzdí ani před restaurací Rozmarýn, odkud by měly příští rok semafory na přechodu zmizet. Chodci totiž
budou využívat především novou lávku
podél železniční trati nad hlavní silnicí.
„Tranzitní
dopravu
chceme
v Radotíně především usměrnit jen na
hlavní páteřní ulice. Jedná se o Výpadovou, Karlickou a K Cementárně.
Proto upravíme Prvomájovou a Vrážskou před nádražím tak, aby sloužily
hlavně lokálním řidičům,“ uvádí starosta Radotína Karel Hanzlík. Různá
stavebně-technická opatření mají jízdu
po těchto dnes širokých a rovných
vozovkách zpomalit. Objeví se na nich
zálivy a vyvýšené plochy, rychlost se
omezí na 30 km/h. V jejich sousedství
dojde k rozšíření chodníků, aby na nich
získali chodci výhodu před motoristy.
Petr Buček

INTENZITA DOPRAVY ZA 24 HODIN VE VYBRANÝCH ULICÍCH
Trasa chystané silnice mezi Dobřichovicemi a Pražským okruhem

J

ednou z hlavních překážek pro
postavení obchvatu Radotína je
záplavová oblast, kterou by silnice vedla. V letech 2002 a 2013 byla
celá tato plocha pod vodou. „Postavit
obchvat na pilířích by bylo extrémně
drahé, zároveň by to určitě přineslo
velký hluk do oblastí Viniček, Rymáně
a dalších částí Radotína. Celá oblast
na druhém břehu Berounky směrem
k soutoku s Vltavou má navíc sloužit

jako přírodní rekreační oblast, což hustou automobilovou dopravu vylučuje,“
říká Miroslav Knotek, místostarosta
Radotína.
Silniční obchvat by vedl po pozemcích
na katastru Lipenců i Zbraslavi a napojil
by se na přetíženou Strakonickou ulici.
„Městská část Praha-Lipence podporuje záměr hlavního města vytvořit
v nivě Berounky příměstský park Soutok. Navrhovaná trasa s tímto záměrem

MĚSTSKÁ ČÁST
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Pramen: TSK (údaje za rok 2019)

Komentáře

Jak ulevit Radotínu od tranzitní dopravy?
OPATŘENÍMI PŘÍMO V RADOTÍNĚ
ředstava, že by veškerá tranzitní
doprava z Radotína zmizela, je
krásná, ale nereálná. Proto nám
nezbývá než s tímto faktem pracovat
a negativa spojená s množstvím aut potlačovat.
Naším cílem je usměrnit tranzitní dopravu na vybrané silnice a nepouštět ji
do dalších ulic. Z tohoto důvodu zklidníme provoz v Prvomájové a Vrážské.
Přednost tam dostanou chodci, kteří se
mohou těšit na více bezpečí a komfortu
na širokých chodnících. Parametry vozovek v těchto ulicích svádějí některé řidiče k tomu, aby až příliš tlačili na plyn.
Různá moderní technická opatření to
ale po jejich rekonstrukci znemožní.
Maximální rychlost bude v těchto místech třicet kilometrů v hodině.
Bezpečnost chodců, kteří musí překonat hlavní páteřní vozovku, zvýší
nová lávka, která bude lemovat nový
železniční most u Horymírova náměstí. Zjednoduší pohyb po Radotíně nejen dětem mířícím ke školám. Tranzitní
silnici nadejdou, lávka propojí oblast
škol, sportovišť a biotopu s nádražím
i novým sídlištěm.

P

Aut přibývá v celé Praze i ve zbytku
republiky. Na jednu stranu je to znamení, že se společnosti vede ekonomicky
lépe než v minulosti, na druhou stranu
to přináší řadu problémů. Moderní evropské metropole podporují sdílení aut,
nastupující elektromobilita slibuje městům snížení hluku a emisí výfukových
plynů. Důležité je motivovat obyvatele
a zajistit pro ně komfortní a spolehlivou hromadnou dopravu s bydlením
v dochozí vzdálenosti. Přesně to nabídne Centrum Radotín a jeho nové byty.
Ohledně motivace lidí nechat osobní
vůz doma komunikujeme i se samosprávami z dolního Poberouní, především
v podobě budování odstavných ploch
v blízkosti vlakových nádraží.
Věříme, že jedna velká úleva spojená s dopravou přijde do Radotína už
na samém konci letošního roku, kdy
začneme využívat opravenou železnici,
jež by měla být podstatně spolehlivější,
než tomu bývalo, s moderním zázemím
v podobě bezbariérových podchodů.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

SNAŽME SE DOPRAVU ASPOŇ
NELÁKAT
Zatímco za většinu ostatních zdejších
bolestí si můžeme sami, s dopravou je
to složitější. Zvýšením kapacity se nic
nevyřeší: vše se jen odsune a zhorší,
neboť doprava veškerou kapacitu vypije
do dna. Obce v okolí rozprodaly developerům každý volný palouk, pročež
jim násobně přibylo obyvatel, kteří ovšem všichni dojíždějí autem do Prahy –
ejhle – skrz Radotín. Každý chce bydlet
jednou nohou v Praze a jednou v přírodě. A tak někdejším vesnicím zůstala
vesnická infrastruktura, ovšem s městským provozem a zbídačenou přírodou,
protože na budování tzv. blízkých cílů se
v té stavební horečce nemyslelo vůbec
nebo až pozdě. Můžeme snad být rozhořčeni, že jsme nuceni žvýkat, co uvařili jinde, a chválit se, oč lépe bychom si
sami vedli. Ale pohleďme, jak si vskutku vedeme: vždyť doprava v Radotíně
je jedno velké rádoby pravicové mrzení
i tam, kde o ní rozhodujeme sami, a taková Karlická představuje už třicet let tu
nejodpudivější a nejzoufalejší procházku pod sluncem. Jediná (pohříchu arci
teoretická) cesta je dopravu netvořit,

nebo k ní aspoň nelákat – ovšem jen na
sídlišti má přibýt na 200 bytů, o ostatních velikých developerských projektech nemluvě. Moc toho teď nenaděláme, což nakonec dobře odpovídá tomu,
co jsme udělali dosud. Nemůžeme sami
ovlivnit, kolik aut bude Radotínem projíždět. Je ale v našich silách ovlivnit to,
čím projíždějí.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

KOMPLEXNOST, MOTIVACE,
DECENTRALIZACE
Přítomnost tranzitní dopravy, ať už
silniční, nebo železniční, je něčím, co
k Radotínu neodmyslitelně patří a určuje jeho charakter. Železniční doprava
sice i dnes formuje městskou krajinu,
jinak ale výrazněji nesnižuje životní
podmínky obyvatel ve své blízkosti. To
bohužel neplatí o stále houstnoucí dopravě silniční.
Za minulého režimu bylo navrženo
řešení dopravy od Černošic, které se
v různých obměnách objevuje tu a tam
dodnes – pravobřežní obchvat. Několikrát byla jeho realizace na dosah ruky,

ovšem s postupem času se jeví jako stále méně reálná – jak z důvodu protipovodňové ochrany, tak ochrany přírody.
Při hledání řešení je tedy nutné pracovat v rámci stávajících dopravních
cest. Jejich zkapacitňování přinese
pouze krátkodobý efekt, navíc pokud
do středu Radotína situujeme záchytné parkoviště (P+R), jak plánuje ODS
v Prvomájové ulici, jen těžko se dočkáme kýženého zklidnění dopravy.
Aby P+R přispělo ke zklidnění dopravy uvnitř Radotína, musí být umístěno dříve na trati. Možností je vznik
druhé radotínské železniční zastávky.
I proto jsme podpořili odkup několika
pozemků v oblasti za Rymání. Efektivita P+R je podmíněna optimálním nastavením cen a především spolehlivostí
a komfortem navazujících vlaků.
Dále je tu celá škála nástrojů, kterými
lze tranzitní dopravu ovlivňovat – změny dopravního režimu komunikací,
systémy inteligentního řízení dopravy,
restrikce nákladní dopravy, zvýšení kooperace v rámci regionu atd.
Jsme však omezeni 1500 znaky, celistvou vizi včas představíme!
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Nad kinem probíhají úpravy urnového háje

U

Foto: Jana Hejrová

rnový háj v Radotíně prochází
stavebními i terénními úpravami, sázejí se zde nové stromy.
Po dokončení prací budou návštěvníci hřbitova chodit po opravených
i nově vybudovaných mlatových cestičkách, středem areálu povede schodiště s kamennými obrubníky a nízkými stupni. Přímo nad schody bude
stát nová dominanta – třímetrový
dubový kříž.
V areálu se objeví tři lavičky, kterých
tak bude celkem sedm. Nevzhledné
popelnice na odpad skryje přístřešek. Opravy se dočká i oplocení sou-

Na hřbitově roste 55 nových dubů letních sloupovitých.

sedící s Otínskou ulicí. Hned za ním
staví radotínské technické služby
suchou zídku, která zpevní prudký
svah pohřebiště, a nebude docházet
ke splavování zeminy na chodník. Na
projekt revitalizace městského pohřebiště získala Městská část Praha 16
dotaci jeden milion korun od hlavního města Prahy v rámci Strategie
adaptace hlavního města Prahy na
změnu klimatu.
Přesně před dvěma lety bylo na
urnovém háji skáceno téměř třicet
uschlých smrků, borovic a bříz. Před
tímto bezpečnostním zásahem, při

větrném počasí, jich několik spadlo
přímo na epitafní desky. Definitivně
zmizely i přerostlé túje.
Při obnově hřbitova dochází k náhradě
za pokácené stromy. Vysazeno bylo
55 sloupovitých letních dubů – v rámci
náhradní výsadby za dřeviny pokácené
kvůli modernizaci železnice. Zahradníci zde umístili také 10 vzrostlých lip,
v budoucnu je doplní keře.
Hřbitov byl založen ve druhé polovině minulého století. Správu celého
areálu vykonávají Technické služby
Praha-Radotín.
Jana Hejrová

Knihovna není jen půjčovna. Co vše nabízí? Na kuchyňské oleje
Časopisy zdarma
U hlavního vstupu do knihovny naleznete poličky s knihami všech žánrů, které jsou po celý rok zdarma. Pod
poličkami jsou také krabice s časopisy
k bezplatnému odběru. Časopisy pravidelně doplňujeme a v průběhu roku
si čtenáři odnesou domů časopisy různých titulů. Momentálně si můžete
vybrat například některé číslo populárně-naučného měsíčníku National
Geographic.
Kouzelné čtení s Albi tužkou
V knihovně půjčujeme interaktivní naučné dětské knihy s Albi tužkou. Děti se zábavnou formou dozví
spoustu zajímavých a užitečných informací. Kouzelná tužka dovede číst
texty, zpívat písničky, můžete s ní
přehrávat reálné zvuky nebo hrát hry
a luštit kvízy. Toto interaktivní čtení je určeno pro děti od 6 do 12 let.
Díky speciální technologii však knihy
s tužkou Albi mohou využívat i děti
v předškolním věku, které ještě číst
neumí.

Vyřazené knihy je během března možné získat zcela zdarma.

Knihy za 1 Kč – v březnu úplně
zdarma
a březen, který je tradičně měsícem čtenářů, připravila radotínská knihovna akci pro děti
i dospělé. Všechny knihy, které jsou
obvykle k zakoupení za jednu korunu,
budou celý měsíc zcela zdarma! Mezi
knihami na prodej přitom naleznete literaturu všech žánrů: na své si přijdou
milovníci románů, detektivek, historie
i kuchařek. Dále si můžete vybrat ze
zajímavých cizojazyčných titulů (především v angličtině, němčině, francouzštině či ruštině), průvodců pro
cestování, slovníků, filosofických knih
a spousty dalších. Vybrat si můžete
i z pohádek a příběhů pro děti. Přijďte
si k nám během března pro knihu, která zpříjemní vaše volné chvíle!

N

Soutěže pro děti
Každou březnovou středu mohou děti
vyhrát ceny za splnění kvízu. Máme
připravené různé kvízy a hádanky
určené pro všechny věkové kategorie.
Zasoutěžit si mohou školní děti (do

15 let) i nejmenší předškolní budoucí
čtenáři. Akce platí od středy 2. března
a následně další březnové středy vždy
v naší otevírací době.
Narodil se čtenář
Od 2. března bude opět probíhat pravidelná středeční akce Narodil se čtenář.
Akce se koná v knihovně každou první středu v měsíci od 10 hodin (mimo
dobu letních prázdnin). Tento projekt
vychází z mezinárodního projektu
BookStart, který v roce 1992 založila
organizace Book Trust ve Velké Británii a který úspěšně probíhá v přibližně
20 zemích napříč všemi kontinenty.
Cílem projektu je výchova ke čtenářství
a podpora rozvoje verbálních schopností dětí. Jednou z nejdůležitějších
věcí, jež mohou rodiče pro své děti od
nejútlejšího věku dělat, je věnovat jim
svůj čas a strávit jej společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním
i zpíváním. Knihy jsou obrovským
zdrojem informací, obohacují slovní
zásobu, vštěpují dítěti etické a morální
zásady, rozvíjí fantazii a myšlení.

Bibliobox
Již rok je před Místní knihovnou Radotín umístěn bibliobox. Zařízení,
které umožňuje uživatelům knihovny
samoobslužné vracení vypůjčených
dokumentů 24 hodin denně, i o víkendu. Umístěn je na plotě před knihovnou a čtenáři do něj mohou vracet
knihy také mimo výpůjční dobu. Po
užití je jednoduché, pokyny pro vracení jsou napsané přímo na boxu.
Další služby
Mezi další služby patří půjčování audioknih, e-knih a společenských her.
Knihovna spravuje svůj Facebook
a Instagram. Na facebookové stránce
knihovny naleznete informace o akcích, službách knihovny, dále také
soutěže a další novinky. Instagramový účet knihovnaradotin se věnuje především knižním novinkám
a knižním tipům pro dospělé, děti
i teenagery.
Pokud v knihovně nenaleznete titul, který byste si rádi přečetli, můžete
nás kontaktovat pomocí našich webových stránek www.knihovna-radotin.
cz v sekci Připomínky čtenářů nebo
pomocí e-mailu. Nabízíme i službu
meziknihovních výpůjček, to znamená, že knihu objednáme a vypůjčíme z jiné knihovny (tato služba je
zpoplatněná 60 Kč za výpůjčku). Vše
o těchto i dalších službách naleznete
na našich webových stránkách.
Sabina Krejčí, vedoucí knihovny

jsou fialové popelnice
Foto: Petr Buček

Foto: Sabina Krejčí

Místní knihovna Radotín letos oslaví 101. výročí svého založení. Víte, jaké
služby nabízí?

Popelnice s fialovým víkem patří olejům používaným v kuchyni.

P

rakticky všechny potravinářské
oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat. Stačí je slít do
obyčejné PET lahve a odnést do některé
z označených olejových popelnic. Poznají
se podle fialového víka a v Radotíně jsou
nově na čtyřech místech – v ulicích Strážovská, Věštínská, Zderazská a V Sudech.
Do olejových popelnic je možné třídit všechny kuchyňské oleje a tuky –
z konzerv, z marinád, salátových zálivek,
nakládané zeleniny či sýrů a ze smažení.

Stejně tak do nich patří také máslo,
sádlo nebo výpek z masa. To vše může
ještě dobře posloužit a přitom neucpat
domovní odpady.
Co se stane s vytříděným olejem dál?
Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává
hodnotnou surovinou, například pro
výrobu biopaliv pro letadla. Díky tomu,
že olej recyklujeme, snižuje se potřeba
pěstovat olejniny pro průmyslové účely –
jeden olej je zkrátka použit dvakrát.
(red)

Poplatek za psa do konce března

Z

aplatit místní poplatek za psa
je nutné do konce března.
Pokud je poplatek vyšší než
600 Kč ročně, lze jej uhradit ve dvou
stejných splátkách s tím, že druhá
splátka poplatku bude uhrazena nejpozději letos v srpnu. Pokud nebude
k tomuto datu místní poplatek uhrazen, může být správcem poplatku
zvýšen až o trojnásobek a následně
může být pohledávka předána
k vymáhání.
Místní poplatek za psa je možno
uhradit hotově nebo platební kar-

tou na pokladně Úřadu městské části
Praha 16, náměstí Osvoboditelů
21/2a, přízemí, dveře č. 1. Další možností je zaplatit poštovní poukázkou
prostřednictvím České pošty nebo
bezhotovostním převodem na účet
19-2000861379/0800. K identifikaci
platby je nutné použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
Sazby a splatnost místního poplatku
ze psů stanovuje obecně závazná
vyhláška hlavního města Prahy
o místním poplatku ze psů.
(red)

PROGRAM TRADIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2022
Kdy se můžete těšit na oblíbené kulturní, sportovní a další akce v Radotíně?
22. března......................................Čaj o třetí
23. dubna.......................................Bezpečné jaro
27.–30. dubna...............................29. Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu
6.–13. května................................Výstava kruhu radotínských výtvarníků
14. května......................................Odemykání Biotopu
21. května......................................Den s Integrovaným záchranným systémem
28. května......................................Velký dětský den
4.–5. června..................................Radotínské rodeo a koncert
7. června........................................Čaj o třetí
18. června......................................Radotínská neckyáda
23. června......................................9. Radotínský triatlon
2.–3. září........................................Biotop days
3. září..............................................Home Food Fest
10. září...........................................Radotínské Burčákobraní
13. září...........................................Čaj o třetí
8.–9. října......................................XXIV. Havelské posvícení
27. listopadu.................................I. adventní koncert
4. prosince.....................................II. adventní koncert
6. prosince.....................................Čaj o třetí
11. prosince..................................III. adventní koncert a vánoční trh
18. prosince..................................IV. adventní koncert
26. prosince..................................Koncert Pražské mobilní zvonohry + ohňostroj
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Inzerce/sudoku

EKMA PLUS, s.r.o.
KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A MZDOVÉ AGENDY
Společnost s dlouholetou praxí nabízí
kompletní vedení účetnictví a mzdové
agendy na míru pro OSVČ, firmy.
Zajišťujeme také zpracování přiznání
všech druhů daní. Poskytujeme účetní
a daňové poradenství.
Telefon: +420 776 703 850
Adresa: Radotínská 41/14, Praha 5- Velká Chuchle
e-mail: petra.jaskova@ekmaplus.cz
web: https://www.ekmaplus.cz/

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ
CENY NEMOVITOSTI
ZDARMA

Soukromý útulek pro
opuštěná a týraná zvířata

CHCETE PRODAT
NEMOVITOST?
VYUŽIJTE NAŠE
ZKUŠENOSTI.

Firma PORSIS VZ s.r.o. podporuje Voříškov

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

Pomáhejte s námi!
transparentní účet: 2500648929/2010
www.voriskov.cz

Úroveň: Těžká

Úroveň: Lehká
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V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
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FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

Těžká

9 21 36 84 79 52
3 76 41 3 5 9 4 8 6 7 2 1
9 8 7
8 42 65 97 38 14
1 5 2
8 34 68 6 4 1 2 5 9 3 7 8
7 3 5
2 61 97 4 9 2 1 3 5 6 8 7
5 7 3
2 58 17 39 42 65
4 2 1
6 19 89 5 2 4 7 6 8 1 3 9
4 67 83 51 24 96
8 6 2luštitelé
5Vylosovaní
3 9 7úspěšní
15 43
z březnového vydání novin
získávají dvě vstupenky podle
vlastního výběru do Kina
Radotín.

Těžká – řešení Těžká – řešení

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

RADOTÍN

VYROBENO V ČR
7
4 6
42 6
F.L.Y.
8,1rám
kg
27,5“20“
13,5“
2
7
86
2
78
do 8 990 Kč
váha 12 kg
F.L.Y.
1x10 24“ 9,5 kg
do
10 990 Kč
1
3
13
cena 18 990 Kč
Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!
9
6 Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244
9 6 58
6 5 Praha 5 – Radotín, (Staré)
www.elektrokolo.cz
2
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1
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jinak do9 8 5Kučová,
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Helena Urbančíková, Radotín sudoku na adresu redakce:

Lehká
– řešení
ešení Sudoku
poskytlo
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Michaela Frýzová, Radotín

CYCLESTAR s.r.o.
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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

Informace
Informace

JUDr. Simona Rašková

pro
pro inzerenty
inzerenty

advokátní kancelář

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

tel.: 737 473 278

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

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

Mateřská školka Černošice, Karlická 1170, Černošice

přijme ŘEDITELE/ŘEDITELKU
Prohlídka pracoviště je možná po domluvě 17. 3. 2022
Bližší informace: pí. Jeřichová, tel: 221 982 368,
pí. Svobodová, tel: 221 982 481
www.mestocernosice.cz
– sekce Úřad – volná pracovní místa

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské
obkladačské,
podlahářské
a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN
rekonstrukce
bytu domu
nebytových prostor

tel.: 777 670 326

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!
Vyklízení sklepů, bytů atd.
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Vážení inzerenti,
informační Vážení
měsíčníinzerenti,
periodikum Noviny
informační
měsíční
periodikum
Noviny
Prahy 16 pro
správní
obvod Prahy
16
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
Lipence
a Lochkov)
Lipence
a Lochkov)vydává
vydáváMěstská
Městskáčást
Praha
1616
v nákladu
část
Praha
v nákladu6 280
6 280výtisků.
výtisků.
V
V případě
případě zájmu
zájmu inzerovat
inzerovat vvnašem
našem
periodiku získáváte výhody.
periodiku získáváte výhody.
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
VÝHODNĚJŠÍ
CENA ZVEŘEJNĚNÍ
VÝHODNĚJŠÍ
CENA
INFORMACÍINFORMACÍ
O FIRMĚ POODOBU
ZVEŘEJNĚNÍ
FIRMĚ
1 ROKU
ZDARMA
PO DOBU
1 ROKU
ZDARMA
Informace o Vaší firmě budou po dobu
Informace
Vašízveřejnění
firmě budou
po dobu
12 měsícůo od
posledního
12inzerátu
měsíců od
zveřejnění
posledního
dostupné
na webových
inzerátu dostupné na webových
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál
inzerentů, který
který naleznete
naleznetepřímo
přímona
na
inzerentů,
úvodní straně
straně pod
pododkazem
odkazemFirmy
Firmy
úvodní
horní liště.
liště.
v horní
Těšíme se
Těšíme
se na
na spolupráci.
spolupráci.

CENÍK INZERCE
INZERCE
CENÍK

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín
KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,
SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940 www.hanarozenska.tk

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16

Cena v Kč
Formát
inzerátu

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 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat
Podklady pro inzerci můžete zasílat
v těchto
formátech:
DOC
v těchto
formátech:
DOC(text),
(text), PDF,
PDF,
JPEG,
GIF,
TIFa aBMP
BMP
PSD,PSD,
JPEG,
GIF,
TIF

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.

ADRESA REDAKCE
ADRESA
REDAKCE
Úřad
Praha1616
Úřadměstské
městskéčásti
části Praha
Václava
23/3
Václava Balého
Balého 23/3,
153
15300
00Praha-Radotín
Praha-Radotín
PŘÍJEM INZERCE
PŘÍJEM
INZERCE

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

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,
Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček
(Studio Antoníček).
Vychází 1. března 2022.
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 29. března 2022.
Uzávěrka pro inzerci: do 16. března 2022.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

Věra Peroutková
Miroslava
Sedláková,
noviny@praha16.eu
noviny@praha16.eu,
www.praha16.eu
www.praha16.eu

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
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Kalendář

Březnový program kulturních akcí
KINO RADOTÍN

 7:00, Mimořádná událost, ČR
1
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve
vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na
tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér
a scenárista diváckého hitu Vlastníci,
ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost.
20:00, FILMOVÉ LEGENDY, Obchod na
korze, ČSR
Československý film režisérů Jána Kadára a Elmara Klose, natočený v roce
1965 na motivy novely spisovatele
Ladislava Grosmana, který byl oceněn
Oscarem. Děj filmu vypovídá o životě
ve Slovenském štátu během druhé
světové války, kdy se obyčejný život
pod vládou slovenských klerofašistů
měnil a mimo jiné probíhala arizace
židovského majetku.

3. ČT

 KINO RADOTÍN

 7:00, BIO SENIOR,
1
Srdce na dlani, ČR
Romantická komedie. Láska se na věk
nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme,
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici,
v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
20:00, Batman, USA
Akční film režiséra Matta Reevese,
natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném
superhrdinovi.

4. pá

10. čt

 KINO RADOTÍN

 7:00, BIO SENIOR,
1
Hovory s TGM, ČR
Celý děj se odehrává během několika
hodin v roce 1928, kdy k prezidentu
Masarykovi přijede do Topoľčianek
spisovatel Karel Čapek s posledními
poznámkami před vydáním jejich společné knihy rozhovorů.

20:00, Betlémské světlo, ČR
Film režiséra Jana Svěráka, natočený
na motivy tří povídek jeho otce Zdeňka
Svěráka. Povídky Ruslan a Ludmila
(z roku 2004), Fotograf (2005) byly
knižně vydány v roce 2008. Povídka
Betlémské světlo, která dala filmu
i název, vyšla v roce 2011. Tři původně samostatné povídky Jan Svěrák
spojil do jednoho příběhu skrze hlavní
postavu, stárnoucího spisovatele
Karla Šejnohu, kterou ztvárnil Zdeněk
Svěrák.

20:00, Batman, USA
Akční film režiséra Matta Reevese,
natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném
superhrdinovi.

5. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI, Dívka
1
na koštěti, ČSR
Dívka na koštěti je pohádková filmová
komedie o mladé čarodějnici Saxaně,
která se ze světa pohádek dostane
do světa lidí. Dílo plné filmových triků
v roce 1971 natočil režisér Václav
Vorlíček podle námětu a scénáře zpracovaných společně s Hermínou Frankovou a Milošem Macourkem.
20:00, Mimořádná událost, ČR
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve
vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na
tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér
a scenárista diváckého hitu Vlastníci,
ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost.

6. ne

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI, Ta1
jemství staré bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu
nešikovného prince Jakuba a dalších
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno,
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky
a Jakuba. A po letech…
20:00, FILM EUROPE, Balada o bílé
krávě, FRA/Írán
Film se loni účastnil hlavní soutěže
Berlinale, nyní vstoupil do českých kin.
Vtahujícím a znepokojivým způsobem
líčí úsilí mladé vdovy o důstojný náznak spravedlnosti, když už nespravedlnost odčiněna být nemůže.

9. sT

 KINO RADOTÍN

 7:00, V létě ti řeknu,
1
jak se mám, ČR
Komedie na motivy bestselleru Evity
Twardzik V létě ti řeknu, jak se mám
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří
se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po
letech se ale začínají objevovat tajemství, která jejich životy navždy změní.

výstavy Svatá Ludmila
Komentovaná prohlídka s historikem
Jakubem Izdným. Výstava o životě
kněžny sv. Ludmily, která patří k nejvýraznějším osobnostem počátku českých dějin, bude trvat po dobu jednoho
měsíce (více na str. 8).

16. sT

 KINO RADOTÍN

17:00, Betlémské
světlo, ČR
Film režiséra Jana Svěráka, natočený
na motivy tří povídek jeho otce Zdeňka
Svěráka.
 0:00, FILMOVÉ LEGENDY, Bathory, ČR
2
Pohled na největší vražedkyni v dějinách lidstva Alžbětu Báthoryovou očima režiséra Juraje Jakubiska.

17. ČT

 KINO RADOTÍN

 7:00, BIO SENIOR,
1
Svět podle Muchy,
ČR
Představujeme osud jednoho z nejslavnějších českých malířů jako cestu za
nalezením umělecké identity a touhu
jedince dát svému životu smysl. Příběh
Alfonse Muchy vypráví jeho syn Jiří,
který se psaním otcovy biografie vyrovnává s jeho odkazem.

20:00, Haute couture, FRA
Haute couture se odehrává právě
v jednom z nejznámějších francouzských módních domů – ve svatostánku Dior.

18. pÁ

 KKCK – Fajnová

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Tajemství staré bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu
nešikovného prince Jakuba a dalších
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno,
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky
a Jakuba. A po letech…

15. út

 KKCK – Fajnový dvůr
 16:00, Zahájení

Režisér Jan Svěrák uvádí do kin
svůj nový film Betlémské světlo.

11. pá

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Proměna, USA
Pohádka pojednává o třináctileté dívce
Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen
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 nevzdálí.
20:00, Betlémské světlo, ČR
Film režiséra Jana Svěráka, natočený
na motivy tří povídek jeho otce Zdeňka
Svěráka. Povídky Ruslan a Ludmila
(z roku 2004), Fotograf (2005) byly
knižně vydány v roce 2008. Povídka
Betlémské světlo, která dala filmu
i název, vyšla v roce 2011. Tři původně samostatné povídky Jan Svěrák
spojil do jednoho příběhu skrze hlavní
postavu, stárnoucího spisovatele
Karla Šejnohu, kterou ztvárnil Zdeněk
Svěrák.

12. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Tajemství staré
bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu
nešikovného prince Jakuba a dalších
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno,
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky
a Jakuba. A po letech…
20:00, Betlémské světlo, ČR
Film režiséra Jana Svěráka, natočený
na motivy tří povídek jeho otce Zdeňka
Svěráka.

13. ne

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
S čerty nejsou žerty, ČSR
Česká filmová pohádka režiséra Hynka
Bočana natočená v roce 1984 na motivy pohádek Boženy Němcové Čertův
švagr a O Nesytovi. Je považována za
jednu z nejoblíbenějších a nejkrásnějších českých pohádek.
20:00, FILM EUROPE, Další jehňátko,
POL/IRS
Film Další jehňátko je temný hororový
příběh dívky Selah, která se narodila
do alternativně žijící náboženské komunity známé jako „Stádo“. Toto čistě
ženské „Stádečko“, tvořené ženami
a dívkami v rozličném věku, žije izolovaně v zemědělské osadě a je vedeno
jediným mužem.

kavárna

18:00, Rockování
s Tonym
První díl poslechového seriálu veterána české rockové scény, baskytaristy
a zakladatele skupin Abraxas, Žlutý
pes, Pumpa, Tonny blues band Tonym
Smrčkou (více na str. 8). Vstupné 70 Kč
KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI, Kozí příběh se sý1
rem, ČR
Nápaditá pohádka plná fantazie ze
sýrového pohádkového království, v níž
nechybí humor, s množstvím dětem
známých pohádkových postav, jako je
např. Čertovská babička, vodník a Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
20:00, Betlémské světlo, ČR
Film režiséra Jana Svěráka, natočený
na motivy tří povídek jeho otce Zdeňka
Svěráka. Povídky Ruslan a Ludmila
(z roku 2004), Fotograf (2005) byly
knižně vydány v roce 2008. Povídka
Betlémské světlo, která dala filmu i název, vyšla v roce 2011. Tři původně samostatné povídky Jan Svěrák spojil do
jednoho příběhu skrze hlavní postavu,
stárnoucího spisovatele Karla Šejnohu,
kterou ztvárnil Zdeněk Svěrák.

19. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Proměna, USA
Pohádka pojednává o třináctileté dívce
Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen
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 nevzdálí.
20:00, Betlémské světlo, ČR
Film režiséra Jana Svěráka, natočený
na motivy tří povídek jeho otce Zdeňka
Svěráka.

21. po

26. so

22. út

20:00, Poslední závod, ČR
Výpravné filmové drama Poslední závod
režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší
události z mrazivých hřebenů Krkonoš
tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Film vstoupí do kin 24. března, tedy přesně v den výročí tehdejšího
lyžařského závodu z roku 1913.

 KKCK – Fajnový dvůr

15:00, Vítání jara
Jarní tvůrčí dílna,
setí semínek, venkovní hry pro malé
i velké – stolní tenis, kuželky a obří člověče, nezlob se
 KKCK – Sál Koruna

 5:00, Čaj o třetí –
1
tradiční setkání
seniorek a seniorů
Dechové trio Ribelino – klasická komorní hudba od období klasicismu
po autory 20. století, fagotista Štěpán
Rímský, hobojistka Anna Škreptáčová
a klarinetista Matouš Kopáček

23. sT

 KINO RADOTÍN

 7:00, V létě ti řek1
nu, jak se mám, ČR
Komedie na motivy bestselleru Evity
Twardzik V létě ti řeknu, jak se mám
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří
se kamarádi od dětství a dodnes se
potkávají, už spolu se svými rodinami.
Po letech se ale začínají objevovat
tajemství, která jejich životy navždy
změní.
20:00, FILMOVÉ LEGENDY, Kočár do
Vídně, ČSR
Podle námětu Jana Procházky natočil
v roce 1966 režisér Karel Kachyňa komorní příběh z posledních dnů druhé
světové války. Ústřední hrdinkou je
zoufalá venkovská žena, které Němci
pověsili muže a které osud přivedl do
rukou mladého vojáčka, na němž může
vykonat svou pomstu.

24. ČT

 KKCK – Sál Ateliér

 5:30, Hrátky s pa1
mětí
Přednáška a ukázková lekce kurzu
trénovaní paměti s certifikovanou
lektorkou Hanou Navrátilovou, pořádá
Seniorská akademie. Vstup zdarma

KINO RADOTÍN

17:00, BIO SENIOR, Siréna, ČSR
Vítězem Zlatého lva na benátském
festivalu se v roce 1947 stalo sociální
drama režiséra Karla Steklého, mající svým stylem blízko k italskému
neorealismu. Těžištěm Steklého poválečné filmografie byla sociální nerovnost, útlak a vykořisťování proletariátu.
Do této tematické linie dobře zapadal
příběh inspirovaný dvěma kapitolami
románu Marie Majerové.

 KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI,

Příšerákovi 2, USA
Pokračování animované rodinné komedie Příšerákovi.

27. NE

 
KKCK – Sál Koruna
 
15:00, Divadlo

Kasperle, Jak
Kašpárek a Kalupinka slavili Velikonoce
Texty sestavily a hrají: Andrea Marečková a Ivana Hessová. Vstupné
v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč

KKCK – Sál Ateliér

15:00, Druhý dvorní swap
Sousedská výměna oděvů pro děti
i dospělé, Vstup zdarma

VINDYŠOVA TOVÁRNA (SKI A BIKE CENTRUM)

16:00, Loutky bez hranic, Kouzelník
Eňo Ňuňo
Je trochu nemotorný, trochu nešikovný a trochu legrační, ale vždy se mu,
možná omylem, podaří něco vykouzlit. Možná něco, co ani sám nechtěl…
Humorný kabaretní kousek pro malé
i velké diváky. Pro děti od 3 let. Délka
představení 40 minut
Vstupné 130 Kč / 100 Kč
KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI, Ať žijí duchové, ČSR
1
Československá filmová pohádková
komedie, kterou v roce 1977 natočil
režisér Oldřich Lipský podle námětu
Dalibora Pokorného. Film byl natočen
na zřícenině hradu Krakovec, v jeho
okolí a v Novém Kníně.
20:00, FILM EUROPE, Poslední večery na Zemi, ČÍN
Hypnotický romantizující neo noir nejtalentovanějšího ze současných čínských filmařů Gan Biho je magickou
meditací o prostoru a času i enigmatickou básní o ztrátě a bolesti.

29. út

 
KKCK – sál Ateliér
 
15:00, Divadlo

20:00, Ztracené město, USA
Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která
jako by vypadla z některé její knížky.
Ve spáru únosců a uprostřed divoké
džungle. Chybí jen pravý hrdina, který
by ji zachránil.

18:00, Večer
s paleontologem a geologem Štěpánem Rakem
Přednáška a možnost určení vlastních hornin či zkamenělin (více na
str. 10). Vstupné 70 Kč v předprodeji
a 100 Kč na místě

25. pÁ

31. čt

KINO RADOTÍN

 17:00, PRO DĚTI,

Belle, JAP
Suzu je sedmnáctileté děvče žijící
v jedné malé vesnici se svým otcem.
Několik posledních let je však dívka
kvůli jedné tragické události jen stínem
sama sebe.
20:00, Poslední závod, ČR
Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží
tehdejší události z mrazivých hřebenů
Krkonoš tak, jak se opravdu staly.
Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou
postavu Emericha Ratha. Film vstoupí
do kin 24. března, tedy přesně v den
výročí tehdejšího lyžařského závodu
z roku 1913.

 
KKCK – sál Koruna
 
19:00, Sádlo,

Představení pro
jednu ženu a okolí s názorem
Námět a účinkující – Ridina Ahmedová. Představení i jeho podcastová
série byla nominovaná v únoru 2022
na cenu za výjimečný počin na poli
nového divadla v rámci cen Česká divadelní DNA (více na str. 8).
Vstupné: v předprodeji 220 Kč, na
místě 250 Kč

KINO RADOTÍN
KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA
(KKCK)
Foto: Bioscop

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

20:00, FILMOVÉ LEGENDY, Kouř, ČSR
Prazvláštní muzikál o prazvláštních
létech... Kultovní snímek s podtitulem
„Rytmikál totalitního věku“ vypráví
příběh mladého inženýra Mirka, který
přichází na své nové působiště se
zcela bizarním a nepochopitelným
výstřelkem – že chce pilně a poctivě
pracovat, což vzbudí nemalé pozdvižení.

Foto: Bontonfilms

2. sT

 KNIHOVNA RADOTÍN
 10:00, První dobro-

20. NE

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Tajemství staré
bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu
nešikovného prince Jakuba a dalších
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno,
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky
a Jakuba. A po letech…
20:00, FILM EUROPE, Fabrika, FR/RUS
Na předměstí ruského maloměsta
stojí polorozpadlá fabrika. Mnozí zaměstnanci v ní začali pracovat ještě
před tím, než původně státní podnik
prošel kapitalistickou privatizací. Když
místní oligarcha a majitel továrny
Kalugin oznámí bankrot, skupina dělníků, kteří už několik měsíců nedostali
výplatu, se rozhodne Kalugina unést
a požadovat výkupné.

V březnu vstupuje do kin film Poslední závod, který přibližuje legendární
příběh Hanče a Vrbaty.

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

AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ MOHOU MĚNIT PROGRAM NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ.
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Koruna

Představení Sádlo si bere na mušku tělesný vzhled
Foto: Petra Mandová

Ridina Ahmedová zaujala velkou skupinu posluchačů svým podcastem Sádlo, který vysílá na stanici Českého rozhlasu Radio
Wave. V Radotíně vystoupí ve čtvrtek 31. března se stejnojmenným představením. Jeho hlavním tématem je společenský
tlak na „správný“ tělesný vzhled. Projekt Sádlo získal nominaci na cenu za výjimečný počin na poli nového divadla.
vznik představení, které také bylo jako
první hotové. Ale lockdown způsobil,
že premiéra proběhla až po spuštění
podcastu na Radiu Wave.
Vystupovat před lidmi a namlouvat
podcast ve studiu, to je něco úplně
jiného. Co máte raději?

Je to úplně jiné! Na jevišti vytvářím
příběh vždycky znova a znova od
nuly, probíhá ten proces zrodu emocí,
energie. Podcast jednou vznikl a je
nahraný a hotový, neměnný. Jsou
to dva úplně různé tvary. Obojí má
obrovský smysl a myslím, že se to
skvěle doplňuje.
Je váš pořad čistě určený ženám,
nebo si v něm přijdou na své i muži?
Ridina Ahmedová je zpěvačka a performerka. V Radotíně vystoupí se svým
autorským představením Sádlo.

J

ak vaše vystoupení, s nímž
se představíte v radotínské
Koruně, vypadá? Hrajete
úplně sama?

Ano, celou dobu jsem na scéně pouze
já. Je to moje autorská výpověď o tom,
jaký jako ženy zažíváme od svého
okolí tlak, abychom vypadaly co nejvíce dokonale, krásně a štíhle.

Je hlavním tématem představení
hledání cesty k vlastnímu tělu
a postoj společnosti k lidem, kteří
mají pár kil navíc? Nebo se v něm
věnujete i dalším tématům?

To je to hlavní téma. Vedle toho se
během mého vystoupení objevují další
souvislosti, ale spíše náznakem.

Koho byste na Sádlo pozvala?

Jak vás napadlo doplnit stejnojmenný
podcast o vystoupení před publikem?

Kohokoliv ochotného o těchto tématech přemýšlet.

Tohle pořadí vzniklo díky covidovým restrikcím. První impuls byl pro

Po odvysílání podcastu Sádlo psaly
hlavně ženy, protože je to pro ně velmi
živé téma. Ale občas se ozval i muž,
který třeba sám zažil šikanu kvůli
svému vzhledu. Zdaleka nejde jen
o postavu, muži například zmiňovali
komplexy kvůli malému penisu, příliš hubené postavě apod. Anebo mi
napsal muž, který díky poslechu přehodnocoval to, jak sám komunikoval
se svými dětmi.
Vypadá to, že máte hodně mužských posluchačů…

Taky se ozval muž, který řešil, že
ho přitahují tlusté ženy, a dlouho si
kvůli tomu připadal vadný a nenor-

mální. Až později zjistil, že vůbec není
se svou preferencí ojedinělý, jen se
o tom nemluví. Většinou si ale tohle
téma vyhledávají ženy, protože tenhle
neustálý tlak je součástí jejich života,
ať vypadají jakkoliv – štíhlé, tlusté,
vysoké, drobné, pihaté či jakékoliv
jiné. Drtivá většina z nás si nese pocit
nedostatečnosti související s tím, jak
vypadáme, a strach, jestli tak, jak jsme,
si zasloužíme být šťastné a milované.
Jestli jsme dost dobré.
Poraďte, jak být fit i s nadváhou?
Často je totiž možné slyšet, že

zdravý člověk musí být vyloženě
hubený. Je to tak?

Moc se mi líbilo, jak na tohle téma mluvila lékařka Hana Krejčí, když zmiňovala pojmy „Fat and Fit“ a „Unfat and
Unfit“. Jinými slovy, to, že má člověk
nadváhu, neznamená ještě automaticky,
že není zdravý. Zásadní je pohyb, aktivita, zdravý životní styl. Hana Krejčí
říká, že aktivní člověk s nadváhou je
mnohdy zdravější než hubený člověk
sedící u počítače celé dny a stravující se
polotovary. Doporučuji celý díl k poslechu na adrese www.rozhlas.cz/sadlo.
(buč)

INFO
SÁDLO – představení pro jednu ženu a okolí s názorem
Koruna, velký sál, 31. března od 19 hodin
Je moje sádlo opravdu moje, anebo je tak trochu sádlem všech, kdo mé tělo
komentují a rozdávají nevyžádané rady? Jak se vnímání sebe sama proměňuje
v závislosti na tom, jak mě zrovna hodnotí okolí? Jak si hledat cestu k vlastnímu
tělu, které nenaplňuje očekávání ani standardy správného vzhledu?
Toto představení i jeho podcastová série získaly nominaci na cenu za výjimečný
počin na poli nového divadla v rámci cen České divadelní DNA.
Koncepce, hudba, účinkuje:.............................. Ridina Ahmedová
Režijní spolupráce:............................................. Alena Dittrichová
Dramaturgická spolupráce:.............................. Miřenka Čechová, Alice Koubová
Scénografie:.......................................................... Jan Tomšů, Vendula Tomšů
Light design:......................................................... Jiří Šmirk
Zvuková spolupráce:.......................................... Jaroslav Pokorný, Petr Tichý

pořadu z vysoce kvalitního zesilovače spojeného s hifi reproduktory.
K tomu budu promítat obrázky na
plátno z projektoru,“ popisuje Antonín Smrčka. Moderování prvních
dílů se tento muzikant ujme sám,
k dalším chce přizvat radotínské
hudebníky.
Autor pořadu Rockování s Tonym
má za sebou bohatou hudební kariéru
baskytaristy, zpěváka i skladatele.
Působil v kapelách Abraxas, Žlutý pes,
Yo Yo Band nebo Pumpa. Je frontmanem skupiny Míchačky Betonu, hrál
v bandu Leška Semelky a vystupoval
ve Studiu Ypsilon. „Nyní se hodně
věnuji Míchačkám, v létě budeme točit
se zpěvačkou Betty Panzo bluesovou
desku. Rockovou muziku miluji nade
vše, ale poslechnu si i kvalitní jazz,
soul nebo blues,“ uvádí Antonín Smrčka alias Tony.
(buč)

INFO
Rockování s Tonym, pátek
18. března od 18 hodin

Hudebník Antonín Smrčka nabídne ve Fajnové kavárně rockové večery.

N

ovinkou v nabídce Kulturně-komunitního centra Koruna
je hudební poslechový pořad
Rockování s Tonym. Jeho první díly
odpadly kvůli koronavirové epidemii.
Odložený start se odehraje ve Fajnové kavárně v pátek 18. března od 18
hodin.

Hudebník Antonín Smrčka, který
pořadem bude provádět, slibuje „to
nejlepší z kapel, songů, zpěváků,
kytaristů světového, ale i českého
rocku“. V radotínské kavárně v centru Koruna se jeho pořad objeví
nejméně jednou měsíčně. „Rockovou muziku uslyší návštěvníci mého

První díl poslechového seriálu
v podání veterána české rockové
scény, baskytaristy a zakladatele skupin Abraxas, Žlutý pes,
Pumpa, Tonny blues band.
Tony představí „Nejlepší kapely
historie rocku“: Beatles, Rolling
Stones, Pink Floyd, Queen, Metallica, Nirvana, Frank Zappa, Deep
Purple, Yes, King Crimson, Jethro
Tull, Rush, Genesis, Led Zeppelin,
Santana a další.
Vstupné: 70 Kč

míří na dvůr Koruny

Foto: Spolek Svatá Ludmila

Foto: Archiv Antonína Smrčky

Fajnovou kavárnu rozezní rockové večery Výstava o svaté Ludmile

Svatou Ludmilu představí panely umístěné na dvoře Koruny.

K

něžna sv. Ludmila patří k nejvýraznějším osobnostem počátku
českých dějin. Je pramátí přemyslovského rodu, první známou
ženou v Čechách, první vládkyní a už
od středověku je považována nejen za
patronku rodu českých knížat, ale i za
patronku celých Čech. Od smrti svaté
Ludmily loni uplynulo 1100 let. V úterý
15. března v 16 hodin začne na dvoře za
Korunou výstava, která bude k vidění
do půlky dubna. Otevře ji komentovaná prohlídka, kterou povede historik
Jakub Izdný.
Výstavu připravil spolek Svatá Ludmila – 1100 let, který kromě dalších
výstav pořádá sám či ve spolupráci
s dalšími institucemi také přednášky,
besedy a další odborná setkání na téma
této významné osobnosti české historie. Za účasti spolku vyšlo také několik
naučných publikací a další se k vydání
chystají. Ludmilinu památku spolek
podpořil vyhotovením relikviáře na
ostatek lebky sv. Ludmily, jež tak může
opouštět místo svého uložení v kostele
sv. Jiří na Pražském hradě. Cílem všeho

snažení bylo září 2021, kdy celonárodní
ekumenická pouť oslavila a připomněla
1100 let od úmrtí světice.
Výstava si klade za cíl zejména rozšířit povědomí o svaté Ludmile a podpořit tak její památku. Zprostředkovává nejen její životní příběh, ale
také kulturní a politické dějiny časů,
kdy žila. Ludmila je jednou z mála
žen raného středověku, jejichž osudy
můžeme alespoň zčásti rekonstruovat. Ač byla v dané době významnou
osobností, její život se příliš nelišil od
života běžného obyvatele české kotliny 9. a 10. století. Ludmilina životní
dráha je tak nejen jejím vlastním životopisem, ale spíše podstatnou částí
českého dějinného příběhu.
(red)

INFO
Zahájení výstavy Svatá Ludmila,
úterý 15. března v 16 hodin.
Komentovaná prohlídka s historikem Jakubem Izdným.
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Koruna

Jak fungují centrum a kavárna, když jsou komunitní?
Radotín má od loňského podzimu Kulturně-komunitní centrum Koruna (KKCK) s bohatým zázemím pro setkávání a aktivity
lidí různého věku.
lektorka kalanetiky a v angličtině je
osloví rodilý mluvčí žijící v Radotíně.
Ti všichni prošli loni na podzim profesionálním zaškolením, aby věděli, jak
úspěšně zvládnout servis v kavárně.
Ale stejně se pořád všichni s nadšením
učí.
Inspirace v Řevnicích
„Z případného zisku, u kterého v této
podivné době opravdu netušíme, kdy

Foto: Dana Radová

Foto: Petr Buček

motivace takové spolkové, komunitní
činnosti vychází z odlišného hodnotového žebříčku jejího managementu.
Není založena za účelem tvorby zisku.
Pokud je vytvořen, nesmí se rozdělit
mezi vlastníky nebo management organizace,“ říká Milada Čechová, předsedkyně spolku Radoušek a také herečka
a lektorka.
Komunitní Fajnovou kavárnu v naprosté většině navštěvují školní děti

„D

Silná komunita okolo Koruny
Kolem kulturního střediska U Koruny se za posledních deset let vytvořila
poměrně silná komunita lidí zaměřených na kulturně-společenský život,
mezigenerační propojování i sociální
aktivity. „Jedná se o lidi, kterým je
spolu dobře, ale kromě kulturních akcí
se neměli kde potkávat,“ uvádí Dana

Foto: Petr Buček

íky dlouhodobému plánování radotínské radnice
a financím z dotačního programu Pól růstu zde máme nové komunitní centrum a v něm i komunitní kavárnu. Lidé se nás často ptají, co vlastně
označení komunitní znamená,“ říká
Dana Radová, vedoucí KKCK, a začíná
vysvětlovat: „Komunita je skupina lidí,

Díky závěsům si lze vytvořit i kus soukromí.

Radová. A právě nové komunitní prostory nabízejí bezpečné zázemí pro
všechny generace. „Některé nápady
i potřeby naší komunity se zhmotnily
do projektu Fajn Nový Dvůr U Koruny. Jeho provoz, aktivity a především
zaměstnanci jsou z 95 procent hrazeni

Foto: Dana Radová

kteří se potkávají ve společném či sdíleném prostoru nebo je pojí společný
zájem. Cílem je setkávání, předávání informací, zkušeností a zážitků, společné
plánování, pěstování sousedské podpory, péče o místo, které mají rádi, sdílení
společných hodnot.“

Zahrát si je tu možné nejen člověče, nezlob se.

z evropských fondů,“ pokračuje Dana
Radová.
Díky těmto financím mohou například radotínské seniorky zcela zdarma cvičit jógu, kalanetiku, věnovat se
tvoření nebo se vzdělávat na různých
seminářích. Děti tráví rovněž bez poplatků volný čas v různých klubech
a kroužcích, starají se o všemi oblíbenou králičí slečnu Jáju. Komunitní
centrum nabízí doučování a zdarma
poskytuje služby psycholožky.
„Z neformální komunity lidí se
společným cílem je už jen kousek
k založení například spolku či ústavu.
To se většinou stane, když jsou cíle
a nápady komunity konkrétní a najdou se lidé, kteří ve svém volném
čase chtějí svoji činnost zaměřenou na
sociální, vzdělávací, komunitní a jiné
prospěšné aktivity rozvíjet a profesio
nalizovat,“ vysvětluje Dana Radová.
Lidé kolem Koruny, kteří se zapojovali do kulturně-společenského dění,
pomáhali od začátku s ideou kulturně-komunitního centra s Domem na
půli cesty i s kavárnou pro nejrůznější
setkávání a propojování komunity, založili veřejně prospěšnou společnost
Radoušek a pustili se do „sociálního“
podnikání.
Není kavárna jako kavárna
Jak se ale liší sociální podnik od běžné
kavárny? „Především tím, že základní

a teenageři čekající na kroužky probíhající například v sousedící základní
umělecké škole. Na něco malého k pití
nebo zakousnutí se v kavárně rádi zastaví také jejich rodiče, prarodiče nebo
seniorky, které navštěvují různá cvičení, přednášky a programy v centru.
„Nejde očekávat, že zde nechají každý
týden horentní útratu, a ani oni neče-

se dostaví, pak spolek většinu věnuje
na společensky prospěšné účely v Radotíně, komunitní i vzdělávací akce
v kavárně i na Fajnovém dvoře a další rozvoj sociálního podniku. Ve stanovách máme, že pokud by se spolek
někdy v budoucnu rušil, majetek se
převede na Městskou část Praha 16,
která komunitní i sociální aktivity

Foto: Dana Radová

Komunitní kavárna nabízí sladké i slané pochutiny.

Větší část týmu Fajnové kavárny

kají, že jim nabídneme to, co si mohou dát třeba ve vyhlášené cukrárně.
U dobré kávy v klidu luští celé odpoledne křížovky nebo si zahrají šachy,
pomazlí králičí slečnu Jáju a povídají
si s přáteli,“ líčí Milada Čechová.
Děti si u limonády dělají úkoly a čekají na rodiče v bezpečném prostředí.
„Členové našeho spolku a lidé z jejich
okolí věnují aktivisticky svůj volný čas
a energii do ideje radotínské komunitní kavárny stejně vášnivě, jako někdo
jiný hraje fotbal, divadlo nebo tenis,“
popisuje komunitní činnost Milada
Čechová. Jako „fajnové“ kavárnice
i kavárníci pracují většinou radotínské
studentky a studenti – budoucí lékařky
nebo pedagožky. Jindy hosty obslouží

programově a dlouhodobě podporuje,“ dodává Milada Čechová.
Vzorem pro radotínskou komunitu
se stal řevnický spolek Náruč a komunitní kavárna Modrý domeček. „Nejenže mají skvělou kavárnu s nádhernými
prostory a hernou, vybudovali i vlastní gastro provoz a dělají úžasné dorty
i obědy, ale daří se jim také zaměstnávat sousedy se zdravotním postižením
v rámci Operačního programu zaměstnanost. K tomu bychom s Radouškem
a Fajnovou kavárnou také rádi jednou
dospěli. Díky, že do kavárny a celého
Kulturně-komunitního centra Koruna
chodíte a držte nám palce!“ vzkazuje
Milada Čechová.
(kkck)

INFO
Veřejně prospěšná společnost je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha (jednotlivců nebo společnosti jako celku). Není založena za účelem tvorby zisku. Pokud je vytvořen,
nesmí být rozdělen mezi vlastníky nebo management organizace, ale má být
využit ve prospěch rozvoje dané instituce, na zlepšení poskytovaných služeb.
Fajnová kavárna má otevřeno od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin a během
akcí i mimo tyto dny a hodiny. Telefon 777 985 434.
Kromě dětí s rodiči rádi do kavárny zavítají také senioři.

www.centrumkoruna.cz
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Geologie

Radotín je plný památek na prvohory. Kde na ně narazíte?
Foto: Petr Buček

„Tady můžete vidět kousek těla trilobita, na tomto kameni jsou lilijice a o kousek dále hlavonožci,“ říká Štěpán Rak při jedné z
procházek Radotínem, které pořádá pod hlavičkou Národního geoparku Barrandien. Radotínský geolog vidí pozůstatky doby
staré stovky milionů let, kdy byl Radotín součástí mořské dna, skoro na každém kroku.

Geolog a paleontolog Štěpán Rak u soutoku Radotínského potoka s Berounkou

N

ejvětší geologickou hodnotu
má podle Štěpána Raka více
než sto let stará dlažba před
vchodem do dnes uzavřené prodejny
s pečivem u staré nádražní budovy.
Radotínskou radnici na tuto cennost upozornil, aby nedošlo k jejímu
poškození při probíhající rekonstrukci
železniční trati. Přístup k ní je v rámci
rekonstrukce uzavřený.
Drobné kamenné kostičky na ploše
několika metrů čtverečních vytvářejí na nádražní dlažbě díky dvěma
použitým barvám jednoduché ornamenty. „Černé pocházejí z kosořského vápence, červené ze sliveneckého, pro který se vžil nepřesný název

slivenecký mramor,“ říká Štěpán Rak.
Kámen pro vápencové kostky vytěžili naši předkové v okolních lomech.
Červená slivenecká varianta získala
svou populární barvu díky stopám
železa, které se do vápence před miliony let dostalo. Bylo to ještě předtím,
než došlo k pohybu tektonických
desek a vzniku současných kontinentů. Místo, které nyní obýváme,
tehdy leželo pod ostrým sluncem
poblíž rovníku.
Rozložená těla mořských živočichů
nám zanechala své dědictví v podobě
kvalitních vápenců, které se v okolí
Radotína těží. Vyrábí se z něj cement,
červený slivenecký „mramor“ se

používá na obklady interiérů. Pozůstatky praobyvatel moří je možné spatřit právě i na dlažbě před nádražní
budovou. Chce to však cvičené oko.
Patrně nejznámější fosilie trilobitů
tu nenajdete v celé jejich velikosti,
k vidění jsou fragmenty těl. Klínovité
tvary patří hlavonožcům, drobné vlásenky lilijicím.
V Radotíně je však více míst, kde
je možné na fosilie narazit. Slivenecký vápenec například vytvořil
vstupní portál do tradiční lékárny
ve Věštínské ulici kousek od místa,
kde se otáčejí autobusy hromadné
dopravy v zastávce Nádraží Radotín.
Na vyhlazených kamenech lze pozo-

rovat několik centimetrů dlouhé
pozůstatky těl prvohorních živočichů.
Radotín však umí nabídnout i další
geologické zajímavosti. Příkladem může
být zídka pod plotem lemující chodník
směrem k Horymírovu náměstí, naproti
restaurace U Portlandu. Kromě vápenců
se na něm objevuje křemencová kostka,
která se těžila v Řevnicích. Své místo ve
zdivu poskládaném z různých materiálů
má také vápencová břidlice a horniny
sopečného původu, jako je čedič. „V této
zídce vidíme čtyři typy hornin a několik
druhů vápence. Od vínově červených
přes šedé až po bílé. U takových zídek
můžete poznávat geologii doslova na
každém kroku,“ uvádí Štěpán Rak.
Nápadnější než staré zdivo jsou
však různé pamětní desky vyrobené
z vápenců v okolí Radotína. I na nich
jsou vidět stopy vymřelých živočichů.
Pozorovat je můžete na památníku
věnovaném Karlu Smutnému, který
padnul v boji na konci druhé světové
války kousek od Horymírova náměstí.
Další pamětní deska plná fosilií je na
budově prvního stupně základní školy.
Je věnovaná legionářům.

Radotínský geolog zavede zájemce
o zkameněliny také na radotínský
hřbitov nad Berounkou. Mnoho
náhrobků tu opět odkazuje na vápencovou historii zdejšího regionu.
„Všechny hřbitovy v okolí lomů jsou
plné hrobů z šedých nebo červených
vápenců. Ale také mnoho stanic
pražského metra má dlažbu nebo
obklady z vápenců. Dnes si ale tyto
kamenné ozdoby mohou dovolit na
svou vý
zdobu hlavně banky nebo
nákupní galerie. Pokud někoho uvidíte v nákupním centru Metropole
Zličín, jak chodí po čtyřech, asi to
budu já. Tamní podlaha je plná krásných zkamenělin,“ vysvětluje s úsměvem Štěpán Rak.
Kdo se chce dozvědět více o geologické historii Radotína, měl by se
zastavit na Místě u řeky. Venkovní
expozice tam představuje jednotlivé
druhy vápenců, texty přinášejí zajímavé informace o jejich minulosti.
Odborným autorem této expozice je
právě Štěpán Rak, ztvárnění provedl
radotínský architekt Jan Schlitz. Geozídku zřídila radotínská radnice.
Petr Buček

INFO
Večer s paleontologem a geologem Štěpánem Rakem
Úterý 29. března od 18 hodin v sále Ateliér Kulturně-komunitního centra
Koruna
Přednáška o geologii Radotína a okolí s určováním donesených hornin či zkamenělin
Vstupné: 70 Kč v předprodeji a 100 Kč na místě

Po stopách hlavonožců, trilobitů a lilijic

Na první pohled obyčejná zídka podpírající plot. Geolog v ní
vidí kus historie naší planety.

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Hřbitovní náhrobní kameny nabízejí pohled na různé metody
zpracování vápence.

Také pamětní desky v sobě
ukrývají stopy prvohor. Tato je na
budově základní školy.

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Kousek původní dlažby na radotínském nádraží: Černý vápenec těžený na
dlažební kostky pochází z Černé rokle u Kosoře, červený ze Slivence.

U soutoku Radotínského potoka
s Berounkou je řada historických kamenů připomínajících
skluzavku, které dříve sloužily
k měření hladiny vody.

Foto: Petr Buček

Vchod do tradiční lékárny ve
Věštínské ulici lemuje vápencový
obklad s viditelnými stopami po
prvohorních živočiších.

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Kdo si chce prohlédnout památky na prvohory, může si udělat malou procházku po Radotíně. Která místa nevynechat?

U cyklostezky za biotopem slouží k posezení 23 starých
kamenů z okolí bývalého drážního skladu. Jsou různého
původu, některé pískovce podle geologa pocházejí ze dna
říčních toků, jiné jsou výsledkem sopečné činnosti.
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Sport / inzerce

Trenéři učí ve škole fotbal, volejbal, judo i další sporty
Foto: Petr Buček

Už druhým rokem probíhají hodiny tělocviku v prvních a letos i ve druhých třídách radotínské základní školy jinak, než bývalo
zvykem. Do hodin přicházejí trenéři převážně z radotínských oddílů a hodiny tělesné výchovy mění na tréninky.

Jedním ze sportů, kterému se děti z radotínské školy věnují, je judo.

Bohaté sportovní zázemí
Trenéři se mezitím zapojili do hodin
tělesné výchovy po celé republice.
„S projektem jsme zakotvili na více
než stovce českých škol, na Sloven-

sku si nás vzala pod křídla přímo slovenská vláda jako hlavní program na
pohybový rozvoj na školách,“ uvádí
Ondřej Lípa, který projekt Trenéři ve
škole řídí. On sám za hlavní cíl veškerého snažení považuje propojení sportovního a školního prostředí v zapojených lokalitách a zlepšení pohybových
dovedností dětí. „Náš projekt má pozitivní vliv na děti, pokroky u nich vidíme už po několika týdnech tréninků.
Učitelky obohacujeme o nový pohled
na to, jak vést hodiny tělesné výcho-

Zábava pro děti i učitelky
Přestože je Simona Baráková zkušenou
učitelkou i trenérkou, koučové docházející trénovat malé žákyně a žáky
radotínské školy ji nejednou překvapili. „Učím dlouho, ale nenapadlo
mě nikdy hrát v tělocviku například
badminton. Po několika týdnech pod
vedením badmintonového trenéra
a jeho asistentky se děti v tomto sportu
tak zlepšily, že si mohou zahrát i malý
třídní turnaj. Děti jsou vždy nadšené
a je příjemné vidět, s jakou vervou se
pouští do všech sportů. Když pak týdny tělocviku s jedním sportem končí,
už se těší na další,“ říká Simona Baráková. Tělocvik naplněný tréninkem je
podle ní velkým zpestřením i pro učitelky. Příští rok se zapojí noví prvňáčci
a projekt bude pokračovat i ve třetích
třídách.

„Všechny kolegyně učitelky si program pochvalují. Po letech učení se má
člověk tendenci opakovat, tento projekt
nám přinesl do hodin velké zpestření
a hlavně nové nápady a inspiraci. Mnoho mých kolegyň se pouští do tréninků
společně se svými žáky. Já si například
moc užila hodiny juda a vyzkoušela
si některé padací techniky, a dokonce
jsem se se svými žáky i ‚poprala‘,“ říká
s úsměvem Simona Baráková. Podle ní
je v Radotíně úspěch programu založený i na dobrých vztazích mezi sportovními oddíly a radnicí. „Učím dlouho
a Trenéři ve škole jsou pro mě projektem, který je rozhodně smysluplný
a přínosný. Zvláště když od dětí slyším,
jak se domlouvají, až se po škole potkají
na hřišti, aby si zahrály fotbal nebo jiný
sport. A to je cílem celého projektu,“
uzavírá Simona Baráková.
Petr Buček

Inzerce

ŠICÍ DÍLNA
Hledáme spolupracovníky
na šití a přípravu.

Nezaučené zaučíme.

Foto: Petr Buček

F

otbal, atletika, volejbal, judo,
badminton, basketbal a lakros –
to je sedm sportů, kterým se letos věnují děti prvních a druhých tříd.
Každé odvětví má v hodinách tělocviku vyhrazeno pět týdnů, poté přichází
řada na další disciplínu. Kromě toho
chodí nejmenší děti z radotínské školy
stejně jako jejich starší spolužáci jednou týdně plavat do krytého bazénu.
„Naše škola patřila k prvním, které
se do projektu Trenéři ve škole zapojily. Podpořili jsme tak myšlenku dostat
děti ve volném čase od počítačů zpátky na sportoviště nebo prostě jen ven,“
říká Miroslav Knotek, radotínský místostarosta, který má na starost školství.
„Když jsem posbíral první informace
o tom, jak projekt funguje, vydali jsme
se na jeho prezentaci spolu s trenérkou
a učitelkou radotínské školy Simonou
Barákovou, doprovodil nás tehdejší
ředitel školy Zdeněk Stříhavka. Brzy
padlo rozhodnutí, že se do projektu
zapojíme a jako radnice ho podpoříme,“ dodává Miroslav Knotek.

vy,“ říká Ondřej Lípa. Podle něj má
Radotín jednu velkou výhodu – bohaté sportovní zázemí.
„Atletiku trénujeme na ovále, na
basketbal, volejbal, judo, badminton
využíváme sportovní halu, lakros
a fotbal se konají na umělce. Všude
máme dveře otevřené a velkou výhodou je, že máme všechna sportoviště
blízko naší školy,“ vyjmenovává některá sportoviště, kde se hodiny tělocviku odehrávají, Simona Baráková
– radotínská učitelka, která se věnuje i práci neuvolněné radní. Do budoucna si dovede představit rozšíření
sportů o sportovní tanec a gymnastiku. Ani v tomto ohledu nechybí v Radotíně odpovídající zázemí – například gymnastika se cvičí v sokolovně.
Podle této dlouholeté lakrosové trenérky je na projektu důležité, že má
ve svých pravidlech podmínku, aby
nefungoval jako nábor malých adeptů
pro místní oddíly. Důležitá je pestrost
sportů, mezi nimiž mají zastoupení kolektivní, individuální a nechybí
ani úpolová disciplína v podobě juda.
Tento sport se v Radotíně sice neprovozuje, ale organizátoři projektu v takovém případě dodají trenéra z okolí.
Všichni zúčastnění kouči absolvují
speciální školení nutné pro účast mezi
Trenéry ve škole.

Na HPP, nebo na zkrácený úvazek.
Pracoviště Kuchař - ŠIBA s.r.o.
Dobré dopravní spojení.
Možno i pro důchodce.

Tel.: 606 812 018
Cílem Trenérů ve škole je dostat děti od počítačů a mobilů ke sportu.

Cyklista má za sebou smolnou premiéru na MS
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Cyklista Ondřej Novotný prožil na světovém šampionátu zklamání hned po startu.

R

adotínský juniorský cyklista Ondřej Novotný si odbyl
nešťastnou premiéru na mistrovství světa v cyklokrosu. Hned po
startu se jeho kolu zasekl řetěz, s poškozeným strojem musel běžet půldruhého
kilometru do depa, a nabral velkou
ztrátu. Přesto dojel do cíle a vysloužil si
pochvalu amerického publika.
Závody mistrovství světa v cyklokrosu se na konci ledna konaly v americkém Fayettevile. Ondra Novotný byl
jedním ze tří českých zástupců v kategorii juniorů. Krátce po startu bylo možné
vidět v přenosu České televize mladého
cyklistu, jak své nepojízdné kolo tlačí do
depa. „Hned při prvním šlápnutí jsem
ucítil, že mi poskočil řetěz. Když jsem
znovu zabral, řetěz spadnul a nemohl
jsem ho nandat. Musel jsem běžet až
do depa a tam jsem kolo vyměnil,“ říká
říká juniorský reprezentant.
Následné kilometry absolvoval
dlouho osamocený, nakonec však
několik soupeřů předjel. „Jelo se mi
dobře, diváci mě hnali dopředu, škoda,
nohy byly dobré, nemusel to být tak
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špatný výsledek,“ uvádí smolař Ondřej
Novotný. Dojel si pro 30. místo, pokud
by hned po startu nenabral několikaminutovou ztrátu, mohl díky dosaženému času atakovat i desátou příčku.
Přestože po závodě neskrýval zklamání, ukázal, že se nevzdává. „Formu
jsem měl výbornou, trať šampionátu byla
kopcovitá, prostě ideální podmínky,“
říká cyklista. Na posledním přípravném
závodě před mistrovstvím světa, který
se jel v Belgii, skončil v závodě juniorů
Ondřej Novotný na 14. místě.
Loňskou letní sezonu absolvoval
nadějný cyklista v sedle horského kola
ještě v kategorii kadetů, na podzim už
tento stále ještě šestnáctiletý sportovec
jezdící v barvách Dukly Praha závodil
v cyklokrosu za juniory. Na republikovém šampionátu horských kol Ondřej Novotný vybojoval v roce 2021
titul mistra republiky a na mistrovství
Evropy v italské Pile se mezi kadety
umístil na třetí příčce. Loňskou sezonu
horských kol uzavřel vítězstvím v celkovém hodnocení českého poháru.
(buč)
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Masopust poprvé zavítal do dvora Koruny
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Masopustní veselí se poprvé nastěhovalo do loni otevřeného Fajnového dvora za Korunou a přilákalo rekordní počet lidí. Dvůr
zaplnili návštěvníci v maskách i bez nich, bavili se obyvatelé Radotína, z okolních obcí a městských částí a dorazila také skupinka studentů z americké Kalifornie. Stánky nabízely jitrnice, jelita, zelí, dobré pečivo a další typické masopustní pochutiny.
Vrcholem radotínského masopustu byl průvod masek, který vedli bubeníci Základní umělecké školy Klementa Slavického spolu
s herci divadelního spolku Gaudium. V čele průvodu nemohla chybět ani historická stříkačka dobrovolných hasičů.
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Starosta Karel Hanzlík se svou maskou báby s nůší, která patří
ke každému masopustnímu veselí.

Foto: Petr Buček

Vlasta Pilařová z divadelního spolku Gaudium sehrála tradiční
roli kaprála.
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Průvod se vydal na cestu z Koruny k prodejně Albert, pokračoval kolem Ski a Bike Centra k železničnímu přejezdu a pak
k radnici. Cestou měl několik zastávek s pohoštěním.
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Dvůr zaplnily tradiční masopustní masky i neobvyklé převleky.
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Naposledy prošel masopustní průvod přes železniční přejezd. Příští rok už bude uzavřený.

Americký student, který se na Univerzitě Karlově věnuje politologii, využil nabídku stánku nabízejícího malování na obličej.

Foto: Petr Buček
Foto: Petr Buček

Historická stříkačka jela jako obvykle v čele masopustního
průvodu.

Foto: Petr Buček

Na dvoře měly krátké vystoupení děti z radotínské mateřské
školy.

Radotínští dobrovolní hasiči ve svých historických uniformách

Pekařství Mareš a synové prodávalo své tradiční pečivo,
o nabídku piva a jitrnic se postaral radotínský Beach Bar.
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Fajnový dvůr byl hned od začátku masopustních oslav plný lidí.
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Skupina bubeníků z radotínské „zušky“ dávala o masopustním
veselí slyšet do širokého okolí.

Tradicí masopustu je tanec s medvědem.

Masek v průvodu každý rok přibývá.

