
Vážení 
spoluobčané, 
od zářijových voleb 
uplynulo jen něco 
přes měsíc, máme 
za sebou ustavující 
schůzi nového za
stupitelstva. Ještě jednou vám chci po
děkovat za opětovný silný mandát, který 
jsme od vás dostali! Už popáté za sebou 
jsem se stal radotínským starostou, če
hož si nesmírně vážím. Děkuji vám za 
vaši dlouhodobou velkou důvěru, která 
se projevuje největším počtem voleb
ních hlasů ze všech zúčastněných kan
didátů, jež jsem opět získal. 

Na radnici pokračujeme v tom, co 
jsme začali před volbami a co jsme vám 
slíbili dokončit. Pro dostavbu lávky přes 
Berounku už jsme vybrali dodavatele, 
nyní záleží především na počasí, jak se 
vše stihne dodělat. Začne také stavba 
lávky mezi Rozmarýnem a železničním 
přejezdem, kterou ocení zejména rodi
če, jejichž děti nebudou muset při cestě 
do školy od náměstí Osvoboditelů pře
cházet frekventovanou páteřní komuni
kaci. To platí i v případě bezpečné cesty 
domů. 

Doslova za dveřmi je konec hlavních 
prací v rámci modernizace železnice, 
nové podchody se v prosinci otevřou 
v celých svých délkách. Naproti Jan
kovce se otevře druhý podjezd pod tra
tí a my do té doby chceme upravit část 
Prvomájové ulice tak, aby po této rovné 
vozovce auta projížděla nízkou rychlostí 
a nesloužila jako tranzitní cesta pro přes
polní řidiče. Mezi Prvomájovou a Strá
žovskou zřídíme jednu velkou zónu 30, 
což přinese zklidnění dopravy, legalizaci 
parkovacích míst aut, která v mnoha 
případech parkují v rozporu s platnou 
legislativou, více bezpečí i méně hluku. 
Proto věnujte zvýšenou pozornost pro
vedeným změnám, o kterých informuje 
toto vydání novin, jelikož v mnoha pří
padech řidiči jezdí dle povědomí a úpra
vy neregistrují. Předem vám děkuji.

Přeji vám pevné zdraví a klidné dny!
Váš 

Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Rada městské části s jednou změnou
První zasedání nového zastupitelstva vzešlého ze zářijových voleb vybralo starostu, místostarostu 
a obměněnou radu městské části. Novou tváří ve vedení Radotína je radní Viktor Krištof, který 
nahradil dlouholetého člena užšího vedení radotínské radnice Jana Farníka.

Inzerce

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

14. 9. 2022

Využijte akční cenu zimní servisní prohlídky

Užijte si zimu na plno díky včasné a poctivé zimní servisní prohlídce 
Vašeho vozu. Za výhodnou cenu v našem autorizovaném servisu ŠKODA 
AUTO provedeme test autobaterie a diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, pneumatiky, provozní kapaliny, osvětlení, stěrače a další 
vybavení.

14. 9. 202214. 9. 202214. 9. 202214. 9. 202214. 9. 2022

Zimní servisní prohlídku včetně 
zátěžového testu autobaterie teď 
pro vás máme jen za

SKOČTE
  DO ZIMNÍCH
RADOVÁNEK

299 Kč

Vpříštích čtyřech letech povede 
Městskou část Praha 16 
(Radotín) jako starosta Karel 

Hanzlík, v  pozici prvního místosta
rosty pokračuje Miroslav Knotek. Oba 
své účinkování v  čele radnice pro
dlouží na páté volební období v řadě. 
Rozhodlo o  tom nově zvolené pat
náctičlenné zastupitelstvo. Díky více 
než 60procentní podpoře od voličů 
v něm připadlo deset křesel Místnímu 
sdružení ODS Radotín, čtyři zastupi
tele má koalice Společně pro Radotín, 
jeden zastupitel hájí barvy Pirátů.

Říjnové zasedání zastupitelstva 
vybralo také druhého místostarostu 
a  dva zbývající radní, kteří společně 
tvoří radu – výkonný orgán městské 
části. Radotínu povládne pětice Karel 
Hanzlík (starosta), Miroslav Knotek 
(1. místostarosta), Petr Šiška (2. mís
tostarosta), Simona Baráková (radní) 
a nováček v radě Viktor Krištof, který 
nahradil Jana Farníka. 

Starosta a první místostarosta vyko
návají svou práci jako uvolnění radní –  
znamená to, že pro radnici pracují na 
plný úvazek. Zbylí tři členové rady se 
vedle práce pro Radotín věnují i  své 
profesi. Simona Baráková je úspěš
nou a oblíbenou učitelkou na prvním 
stupni radotínské základní školy, Petr 
Šiška se věnuje svému podnikání, spo
jenému mimo jiné s veřejnými zakáz
kami pro obce, a  Viktor Krištof pra
cuje jako filmový producent a  ředitel 
filmové školy.

Nejužší vedení si rozdělí oblasti, 
za které v rámci řízení městské části 
zodpovídá. Starosta Karel Hanzlík 
bude i  nadále kromě řízení radnice 
zodpovědný například za hospoda
ření, bezpečnost a  povede krizový 
štáb a  bezpečnostní radu celého 
správního obvodu Prahy 16. Mís
tostarosta Miroslav Knotek pokra
čuje v  řešení stavební činnosti na 
území Radotína a  má na starost 

školství. Nový radní Viktor Krištof 
převezeme po svém předchůdci Janu 
Farníkovi oblast IT, díky své odbor
nosti se bude věnovat i  kultuře. 
Simona Baráková se nadále zaměří 
na sociální a zdravotní oblasti a Petr 
Šiška se v prvé řadě postará o výbě
rová řízení spojená s chodem měst
ské části a o dopravu.

„Děkuji Janu Farníkovi za jeho 
dlouholeté působení v  radě městské 
části. Jednalo se o  období spojené 

s  velkým rozvojem informačních 
technologií v  samosprávě a  přede
vším pak s  nárůstem agend přene
seného výkonu státní správy, čemuž 
významně pomohl. Věřím, že radu 
čekají v novém volebním období spíše 
rozhodnutí spojená s  rozvojem obce 
než s krizovým řízením, jak tomu bylo 
v posledních čtyřech letech,“ říká sta
rosta Karel Hanzlík. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3

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

Zuzana 
Bydžovská 
v roli Miloše 
Zemana:
nová divadelní 
hra v Koruně

Jaké bylo 
Havelské 
posvícení?
Koncerty, 
zábava i 100 let 
RSK

Po naučné 
stezce s Kubou 
Marešem 
z turistického 
oddílu
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SLOŽENÍ RADOTÍNSKÉ RADY

Starosta Karel Hanzlík: odpovídá za krizové řízení, bezpečnost, veřejný 
pořádek, správu majetku, rozpočet a investice, legislativu či bytovou agendu

1. místostarosta Miroslav Knotek: má na starost školství a sport, stavební 
činnost, územní rozvoj, životní prostředí, strukturální fondy

2. místostarosta Petr Šiška: doprava, výběrová řízení, obchod a služby

Radní Simona Baráková: sociální a zdravotní oblast

Radní Viktor Krištof: IT, vnější vztahy, kultura a volný čas

INFO

Karel Hanzlík Miroslav Knotek Petr Šiška Simona Baráková Viktor Krištof
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Mezi Prvomájovou a Strážovskou vzniká 
zóna 30. Pozor na přednosti zprava!
Oblast mezi ulicemi Prvomájová a Strážovská začne v listopadu procházet dopravními úpravami. Radnice chce v této lokalitě, 
zastavěné rodinnými i obytnými domy, zpomalit automobilovou dopravu, snížit hlukovou zátěž a zvýšit bezpečnost chodců. 
Navíc dojde k legalizaci parkování aut, která zde v mnoha případech stojí v rozporu s platnou legislativou.

Z Radotína

Vúterý 15. listopadu se v  uli
cích ohraničených Prvomá
jovou a  Strážovskou objeví 

značky Zóna 30. Stejné zóny už platí 
například v blízkosti škol nebo v uli
cích okolo „Mramorky“ nedaleko 
nádraží. 

Vedle snížení maximální rychlosti 
na 30 km/h znamená zavedení této 
zóny i  další změny. Na křižovatkách 
silnic přináší přednosti zprava. Na 
tuto novinku si budou muset řidiči 
dávat v prvních měsících po spuštění 
změn velký pozor. 

Například na křížení ulic Na 
Betonce a  Prvomájové přestane pla
tit značka Hlavní silnice, řidiči se zde 
budou řídit pravidlem pravé ruky. 
Stejné pravidlo bude nutné dodržo

vat o  křižovatku dále mezi ulicemi 
Na Betonce a  Strážovskou. A  rov
něž cestou po Strážovské nahoru na 
Lahovskou budou mít přednost vozi
dla napojující se zprava – tuto výhodu 
tak získá autobus číslo 245 mířící na 
kopec z  ulice Pod Lahovskou. Nad 
touto ulicí už však zóna skončí a před
nosti na křižovatkách se nadále budou 
řídit značkami.

KDE BUDE ZÓNA PLATIT
Zóna 30 začne od půlky listopadu 
platit v  Prvomájové, ve Strážovské 
(mezi ulicí Vinohrady a Pod Lahov
skou) a  také mezi nimi – například 
v  okolí ulic U  Sanatoria, Živcová 
nebo Ametystová. Všude tam bude 
maximální rychlost omezená na 

30 km/h a řidiči budou muset dávat 
přednosti zprava. 

„Na nová pravidla budou řidiče 
upozorňovat vodorovné i  svislé 
značky. Než si na ně zvyknou, bude si 
nutné dávat pozor především na kři
žovatce ulic Na Betonce s  Prvomájo
vou, na křížení mezi Strážovskou a Na 
Betonce a  cestou nahoru i  dolů po 
Strážovské. Všude tam kvůli zklidnění 
dopravy zavádíme zónu 30 a s ní sou
visející přednosti zprava,“ uvádí Jan 
Martínek, vedoucí oddělení dopravy 
radotínského úřadu. 

Zavedení zóny udělá postupně také 
pořádek v parkování vozidel na úzkých 
ulicích. Odstavení auta v  místě, kde 
nezůstává průjezd široký alespoň šest 
metrů, jak to vyžaduje zákon, se totiž 
díky zóně 30 stává na vyznačených 
místech legálním. Vymezení těchto 
míst bude probíhat postupně a  pro 
řidiče se nic zásadního nezmění.

PRVOMÁJOVÁ BEZ TRANZITU
První série úprav přímo na asfaltu se 
v půlce listopadu objeví v ulici Prvo
májová. Její rovná a  široká vozovka 
v současné podobě svádí některé řidiče 
k  tomu, aby po ní jezdili nebezpečně 
rychle. Od 15. listopadu zde řidiči 
budou moci jezdit nanejvýš rychlostí 
30 km/h. Kromě toho vozovku nové 
vodorovné značení zúží a  vytvořené 
zálivy naruší přímost této komuni
kace.

„V prosinci se otevře nový rozšířený 
podjezd pod tratí mezi Prvomájovou 
a  Vrážskou ulicí. Avizovali jsme, že 
se Prvomájovou před jeho otevře
ním budeme snažit upravit tak, aby 
ji nevyužívala tranzitní doprava nebo 
nákladní auta. Z  časového hlediska 
nyní vlastní realizace závisí na prů
běhu stavebního řízení a  vypořádání 
se s připomínkami, které v rámci sta
vebního procesu přišly. Zavedením 
zóny 30 ji navíc uděláme bezpečnější 
pro chodce. Jedná se o  první krok, 
další úpravy celé oblasti až ke Strá
žovské ulici budou následovat,“ říká 
radotínský starosta Karel Hanzlík. 

První série úprav přímo na vozovce 
zahrnuje úsek mezi křižovatkou s ulicí 
Na Betonce a  sokolovnou. Objeví se 
na něm i  několik nových parkova
cích míst, která budou podobně jako 
v  Loučanské ulici před základní ško
lou po obou stranách ulice tak, aby 
přibrzdila jedoucí auta. Rychle pro
jíždějící automobily si ve svém okolí 
nepřejí nejen chodci, ale ani obyvatelé 
domů, kteří si stěžují i na hluk přichá
zející od vozidel.

RADNICE JEDNALA S OBYVATELI
Rychlostí a  s  ní spojeným hlukem 
od aut trpí také obyvatelé Strážovské 
ulice, proto značky Zóna 30 vyznačí 
celou oblast mezi částmi této ulice 
a Prvomájové. Na Strážovské sice „tři
cítka“ platí už nyní, dodržuje ji však 
málokdo z řidičů. Auta proto zpomalí 
povinnost dávat přednost vozidlům 
přijíždějícím na křižovatkách z ulic po 
pravé řidičově ruce. 

Radnice chystala úpravu Prvo
májové ulice a  jejího okolí dlouhé 
měsíce dopředu, aby se vše stihlo 
před otevřením nového pod
jezdu na vyústění do Vrážské. 
Novou podobu ulice konzultovala 
s  dopravními projektanty i  s  oby
vateli této lokality. „V  Prvomájové 
žiju od narození a vnímám, jak zde 
přibývá dopravy. Proto jsem rád, 
že radnice se zástupci naší ulice 
a s dopravními projektanty o chys
taných úpravách několikrát jednala 
a vše s námi konzultovala,“ uzavírá 
Zdeněk Fiala, zástupce obyvatel 
Prvomájové ulice. 

Petr Buček

Rovnou část Prvomájové ulice mezi sokolovnou a panelovými domy zklidní 
dopravní úpravy.
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Lávku dostaví Excon, 
převezme také záruku

Společnost Excon, která dodala 
ocelovou konstrukci pro novou 
lávku přes Berounku, stavbu 

také dokončí. Zároveň převezme kom
pletní záruku.

Stavba radotínské lávky se v  létě 
zastavila těsně před finalizací kvůli 
problémům stavební firmy Raeder 
& Falge, která loni zvítězila ve výběro
vém řízení. Předložila tehdy ze všech 
uchazečů nejnižší cenu, ale také tech
nologické záruky a garance o bezdluž
nosti a beztrestnosti. Na konci června 
však změnila majitele. Nový vlastník 
přestal se svými subdodavateli komu
nikovat a zastavil stavební činnost na 
stavbách po celé republice. 

Městská část se ihned po zjištění 
problémů v  komunikaci mezi doda
vatelskou společností a  subdodava
teli zapojila do jednání a  společně se 
smluvními stranami připravila kroky 
k  co nejrychlejšímu pokračování 

stavby. Ve druhé polovině července se 
práce na lávce opět rozběhly. 

Na začátku srpna však podal jeden 
z věřitelů u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem na společnost Raeder & Falge 
návrh na insolvenci, což přineslo opě
tovné zastavení prací. Radnice na začátku 
září lávku přes všechny problémy přece 
jen uvedla do provizorního užívání.

Po oficiálním odstoupení od 
smlouvy a  konzultacích na Minister
stvu pro místní rozvoj ČR i s právníky 
vyhlásila radotínská radnice v září sou
těž na dokončení celé stavby. Vyhrála ji 
firma Excon, která provede dostavbu 
lávky v  následujícím období, termíny 
se budou řídit vývojem zimního počasí. 
Chybí především na radotínské straně 
napojení mostovky na okolní komuni
kace. Excon také převezme od původ
ního dodavatele všechny záruky za pro
vedenou stavbu. 

(buč)

Dočasné nástupiště na lávku bude brzy minulostí.
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Autobus 245 vyjíždí o tři minuty později

Linka 245, která spojuje radotín
ské nádraží s  Lahovskou, nově 
vyjíždí na svou trasu o  tři 

minuty později. Do konce října 
platilo, že od nádraží tento auto
bus odjížděl vždy 19. a  ve špičce 

i  49.  minutu po celé hodině. Od 
posledního říjnového dne se odjezd 
posunul na 22. a 52. minutu. 

Městská část Praha 16 požádala 
o  úpravu společnost ROPID. Důvo
dem byly stížnosti cestujících, kteří 

Celý podchod u přejezdu se otevře už 2. prosince

Správa železnic otevře nový pod
chod mezi ulicemi Na Betonce 
a  Vrážskou dříve, než pláno

vala. Celý podchod budou mít chodci 
k  dispozici už od pátku 2. prosince. 
O  týden později, v pátek 9. prosince, 
dojde k definitivnímu uzavření želez
ničního přejezdu.

Další důležité datum ukončení 
rekonstrukce železnice v  Radotíně 
připadá na pondělí 12. prosince. 
Od tohoto dne se do podjezdu pod 
tratí mezi Prvomájovou a  Vrážskou 
ulicí vrátí auta i  chodci. Rozšířený 
tunel bude na rozdíl od předchůdce 
obousměrný a  jeho výška dovolí 
průjezd vozidel hasičů. Na podjezd 
navazující Prvomájová ulice už bude 
součástí zóny 30 a  dopravní prvky ji 
zklidní tak, aby ji využívali především 
místní obyvatelé.

Během víkendu od 3. do 4. prosince 
stavbaři dočasně uzavřou železniční 
přejezd ještě jednou před jeho zruše
ním. Ten se znovu v  pondělí 5. pro
since otevře, ale v  pátek 9. prosince 
už dojde k jeho konečnému odstavení 
z  provozu. Během prvního prosinco
vého víkendu a  pak také od dalšího 
pátku do neděle budou mít řidiči k dis

pozici jen jeden podjezd pod tratí – ten 
u Horymírova náměstí. 

Správa železnic chtěla nejprve želez
niční přejezd uzavřít už 3. prosince, 
vedení radotínské radnice však vyjed
nalo jeho opětovné otevření na většinu 
následujícího pracovního týdne. Stav
baři s úpravami v okolí přejezdu přesto 
spěchají. „Důvodem je potřeba pro
vedení stavebních prací souvisejících 
se zrušením železničního přejezdu, 
provedení železničního svršku ve 
vhodných klimatických podmínkách 
a  dodržení harmonogramu prací,“ 
říká Michal Krošlák ze Správy želez
nic, který zodpovídá za rekonstrukci 
trati mezi Smíchovem a Radotínem.

Druhý nádražní podchod se kom
pletně otevře v  původním plánova
ném termínu – 20. prosince. Do té 
doby bude k  dispozici dočasná lávka 
nad kolejištěm. Bezbariérové pod
zemní spojení mezi oběma stranami 
kolejiště už však bude od 2. prosince 
zabezpečovat podchod u přejezdu.

Až do 26. ledna 2023 budou vlaky 
v  obou směrech odjíždět ze stejného 
místa jako nyní – od třetího ostrovního 
nástupiště. Stavbaři do té doby dokončí 
trakční vedení nad kolejemi před 
výpravní budovou. Příprava stavby 
nové výpravní budovy už se rozběhla, 
hotová má být do konce roku 2023. 

(buč)

nestíhali přestoupit z vlaku na autobu
sovou linku 245 ve směru na Lahov
skou. Bez provozních komplikací je 
podle ROPIDu možné spoje posunout 
právě o tři minuty. 

(hej)

Stavbaři finišují s podchody a novými nástupišti.
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Změna dopravního značení související se zónou 30 se dotkne ulic: Prvomá-
jová, Strážovská (K Cementárně–Plánická), Pod Klapicí (slepá), Vinohrady, Slin-
ková, Na Betonce (Prvomájová–Strážovská), Ametystová, Jaspisová, Achátová, 
Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková, Topasová, 
Živcová, Radkovská, U Sanatoria, Pod Lahovskou a Na Říháku.

INFO
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Novinky z ustavujících zastupitelstev v Radotíně a okolí

Volby 2022

Jak hodnotíte výsledky voleb do radotínského zastupitelstva?
MÁME SILNÝ MANDÁT, DĚKUJEME!

Ve volbách jsme získali více než 61 
procent hlasů, za což vám velmi 
děkujeme. Výsledek přijímáme 

s pokorou a těšíme se na další práci pro 
Radotín! Věříme, že vás nezklameme 
a naši městskou část budeme dále rozví
jet tak, aby se v ní žilo stále lépe a lépe. 
Další plány ODS Radotín znáte, před 
volbami jsme je široce představili, rozvoj 
naší městské části můžete nadále sledo
vat například na internetových stránkách 
www.radotin2030.cz. 

Zástupcům Občanské demokratic
ké strany patří v  novém zastupitelstvu 
10  z  celkem 15 mandátů. Zbylých pět 
míst připadlo opozici, za volební výsle
dek jí gratulujeme. Sestavili jsme novou 
radu městské části s  jednou změnou, 
Jana Farníka nahradil radní Viktor Kriš
tof. Omlazený tým ve vedení radnice tak 

bude pokračovat ve složení Karel Han
zlík (starosta), Miroslav Knotek (1. mís
tostarosta), Petr Šiška (2. místostarosta), 
Simona Baráková a  Viktor Krištof. Vě
říme, že vaši důvěru splatíme poctivou 
prací pro Radotín!

I přes v době volební kampaně opozicí 
šířené kardinální lži a  polopravdy věří
me, že v  zastupitelstvu zavládne věcná 
a konstruktivní atmosféra, a že případná 
kritika či návrhy nebudou pouze obsa
hem opozičního tištěného „občasníku“ 
či směšných videí, ale že je opozice do
káže prezentovat a obhájit i na plénu za
stupitelstva. Chceme věřit, že se opoziční 
zastupitelé i na základě zkušeností z po
sledního volebního období budou na
příště o projednávané body opravdu více 
a do hloubky zajímat a nebudou jen vy
trhávat z kontextu, co se jim zrovna hodí.

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Děkuji za sebe i celé sdružení Společně 
pro Radotín všem voličům, kteří přišli 
k volbám; obzvláště pak těm, kteří volili 
nás. Pomohli jste nám ke dvojnásobné
mu posílení ve srovnání s předchozím 
volebním obdobím. Celkově pro opo
zici hlasovalo přibližně 40 % z vás. Jak
koli dobrý výsledek to je, na zlomení 
mocenské hegemonie ODS to pořád 
nestačí. Přesto snad je zjevné, že Ra
dotín vskutku nemluví jedním hlasem, 
že zde všichni nejsou ze všeho nadšeni 
a  že i  jiné názory je třeba brát vážně. 
Věříme – a  sami k  tomu v maximální 
míře přispějeme –, že se to projeví ve 
vyšší kvalitě diskuse a  následného ve
řejného rozhodování. Pokud se mám 
ještě ohlédnout zpět, pak mne překva
pil snad jen pozoruhodný nedostatek 

invence a  nadhledu kampaně ODS, 
která byla zcela dle očekávání postave
na přísně hierarchicky a téměř výlučně 
na osobě pana starosty. Ostatní zajíma
vé osobnosti tak dostaly jen málo sa
mostatného prostoru. Myslím, že třeba 
v případě paní architektky a urbanistky 
Zdráhalové, jejíž odbornost by Radotín 
věru potřeboval jako sůl, je téměř mr
háním lidskými zdroji, že se pro ni ne
našla volitelná pozice na kandidátce. 
Dost už ale kritiky, závěrem se spíše 
sluší poblahopřát ODS k vítězství a Pi
rátům k obhajobě jejich mandátu. Vás, 
radotínské občany, teď zastupujeme 
všichni a  věřím, že k  zodpovědnosti, 
kterou jste nám svěřili, budeme všichni 
přistupovat stejně čestně a otevřeně. 

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro Radotín

Komentáře

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM 
A PODPOROVATELŮM
Komunální volby jsou za námi a  my 
děkujeme všem, kteří nás podpořili. 
Všem, kteří se nedají ovlivnit snahou 
za každou cenu vyřadit konkurenci. 

Do voleb jsme nevstupovali z důvo
du osobních ambicí, a proto můžeme 
s radostí konstatovat, že i když výsle
dek nenaplnil očekávání, hlas opozice 
posiluje. A to je pro Radotín velmi po
zitivní zpráva.

Gratulujeme vítězům z ODS i kole
gům ze Společně pro Radotín. Stejně 
jako v minulém období, i nadále jsme 
připraveni konstruktivně přispívat 
k  rozvoji Radotína a – v  rámci mož
ností – prosazovat náš volební pro
gram. Nekončíme!

Piráti a nezávislí kandidáti

Pokračování ze str. 1

V říjnu proběhly první schůze nových zastupitelstev městských částí nejen v Radotíně. Volili se starostové, radní i členové 
důležitých výborů. Co dalšího první setkání nových zastupitelů přinesla?

OPOZICE ZÍSKALA V RADOTÍNĚ 
DŮLEŽITÉ VÝBORY, JEJÍ LÍDR 
VEDENÍ ODMÍTNUL  

Většina v  zastupitelstvu Měst
ské části Praha 16 (Radotín) 
patří ODS, která jako obvykle 

nabídla opozičním zastupitelům 
vedení kontrolního a  finančního 
výboru. Jedná se o výbory, které musí 
městská část povinně zřídit. Finanční 
výbor provádí především kontrolu 
hospodaření s  finančními prostředky 
městské části, hlídá rozpočet a  roz
počtová opatření, kontrolní výbor sle
duje zejména plnění usnesení zastu
pitelstva a rady, výběrová řízení nebo 
vyřizování podaných petic.

Do čela kontrolního výboru zastu
pitelstvo schválilo Lucii Malátovou, 
finanční výbor povede Jan Šatra (oba 
zastupitelé za Společně pro Radotín). 
Starosta Karel Hanzlík vyzval během 
zasedání ustavujícího zastupitelstva 
k  vedení kontrolního výboru lídra 
Společně pro Radotín JanaMatěje 
Raka. Ten však tuto funkci odmítnul 
s  tím, že Lucii Malátovou považuje 
za vhodnější volbu. „Logické by bylo, 
aby lídr opozičního uskupení a osoba, 
která z  opozičních zastupitelů získala 
ve volbách nejvyšší počet hlasů, pře

vzala tuto důležitou funkci umož
ňující věcnou kontrolu nad řízením 
městské části. Už z toho  důvodu, že 
ve volebním klání zpochybňoval celou 
řadu kroků radnice. JanMatěj Rak ale 
k překvapení všech přítomných zastu
pitelů za ODS politickou zodpověd
nost nepřijal,“ říká Karel Hanzlík.

Rada městské části vedená staros
tou si v  příštích týdnech vybere slo
žení poradních orgánů, tak zvaných 
komisí. Ty plní řadu úkolů spojených 
s  dopravou, bezpečností, školstvím 
nebo životním prostředím. 

ZBRASLAV MÁ NOVOU STAROSTKU
Na Zbraslavi se ujala vlády nová ko  alice 
tvořená uskupeními Nezávislá Zbraslav 
a Společně pro Zbraslav. V 17členném 
zastupitelstvu jí patří 10 křesel. Novou 
starostkou se stala Kateřina Pavlíková 
(Nezávislá Zbraslav), která v čele měst
ské části vystřídala Zuzanu Vejvodo
vou (100pro Zbraslav). „V  prvních 
dnech našeho působení na radnici se 
chceme především seznámit s počtem 
a stavem rozpracovanosti jednotlivých 
projektů. Chceme vyhodnotit jejich 
smysluplnost, opravdovou potřebu pro 
zbraslavské občany, a i reálnou financo
vatelnost. V projektech, které tyto pod

mínky budou splňovat, budeme rádi 
pokračovat,“ říká Kateřina Pavlíková 
a  dodává: „Rádi bychom zavedli pře
hledný plán investic a zrealizovali sro
zumitelnou a  hospodárnou koncepci 
opravy a  údržby městského majetku. 
V  oblasti předškolního a  školního 
vzdělávání nastavíme dialog a  spolu
práci s vedením škol a pedagogy.“

Nové zastupitelstvo zvolilo zároveň 
čtveřici místostarostů – jsou jimi Aleš 
Háněl (1. místostarosta ze Nezávislou 
Zbraslav), David Macků (Společně pro 
Zbraslav), Petr Košan a  Filip Toušek 
(oba za Nezávislou Zbraslav). Mís
tostarostové spolu se starostkou tvoří 
radu městské části PrahaZbraslav.

LEPŠÍ CHUCHLE OBSADILA 
VEDENÍ RADNICE
Ve Velké Chuchli získalo v  zářijo
vých volbách šest z  jedenácti man
dátů v  zastupitelstvu nové uskupení 
Lepší Chuchle. Nadpoloviční většina 
mandátů přinesla Lepší Chuchli také 
všechny tři posty ve vedení městské 
části. Starostou se stal Viktor Kobes, 
jeho prvním zástupcem je uvolněný 
místostarosta Ivan Petr a  druhou 
místostarostkou se stala neuvolněná 
Dominika Voláková. Ve svém voleb

ním programu mělo uskupení Lepší 
Chuchle několik hlavních bodů: 
oživení centra Chuchle, podporu 
realizace nadjezdu nad tratí, který 
nahradí železniční přejezd, zlepšení 
aktivního pohybu dětí nebo zavedení 
služby senior taxi.

V LIPENCÍCH POKRAČUJE 
KOALICE
Milovníci karet by výsledky voleb 
v  Lipeních nazvali čistou postupkou. 
V  patnáctičlenném zastupitelstvu má 
nyní pět členů vítězné Sdružení pro 
Lipence, čtyři zástupce získalo HaFo 
Lipaňáků, tři koalice SPOLU, dva členy 
zastupitelstva má sdružení nezávislých 
kandidátů ZaLep – Za lepší Lipence 
a  jedním mandátem jsou zastoupeni 
Lipenečtí nezávislí patrioti. Dvě nej
silnější uskupení vytvořila koalici, 
která kopíruje minulé volební období. 
Nemění se ani vedení městské části. 
Lipeneckou starostkou zůstává Lenka 
Kadlecová, místostarostkou je Ivana 
Žáková. V  radě pokračují z  minu
lého volebního období Martin Vanko 
a  Michal Zahradník. Nově zvoleným 
radním je Karel Šlampa.

„Prioritou tohoto volebního období 
bude především rozšíření mateřské 

školky, přístavba základní školy, pro 
kterou vznikl návrh architektonickou 
soutěží, a  územní studie navazující 
na Strategický plán rozvoje Lipenců. 
A  dále rekonstrukce nezpevněných 
komunikací a  výstavba zázemí pro 
sportovce,“ říká staronová starostka 
Lenka Kadlecová.

LOCHKOV ZŮSTÁVÁ 
JEDNOBAREVNÝ
V  Lochkově se voleb účastnilo 
pouze uskupení Sdružení Lochkov 
2022, žádná konkurenční strana se 
o  hlasy voličů neucházela. Ustavu
jící zastupitelstvo rozhodlo, že ve 
vedení městské části PrahaLochkov 
pokračuje duo neuvolněný starosta 
Jiří Rendl a  uvolněná starostka Eva 
Filipová. Stejné vedení má Loch
kov už od roku 1994. „Pokračujeme 
kontinuálně dále v  rozdělané práci. 
Dokončíme mateřskou školu a  při
pravíme další stavby,“ říká lochkov
ský starosta Jiří Rendl.

BEZE ZMĚN V ČERNOŠICÍCH 
I SLIVENCI
V  Černošicích zvítězily v  komunál
ních volbách Věci černošické s  více 
než 44 procenty a  obhájily svých 
devět mandátů v  21členném zastu
pitelstvu. Rovněž dosavadní koaliční 
partner TOP 09 získal stejný počet 
křesel jako před čtyřmi lety – 3 místa. 
Koalici tak znovu patří 12 mandátů. 
Ve vedení města pokračuje nejen 
stejná koalice, ve své funkci zůstává 
také starosta Filip Kořínek, to samé 
platí pro místostarostu Petra Wolfa 
a nemění se ani složení sedmičlenné 
městské rady. „Mezi hlavní projekty 
pro nové období patří zřízení měst
ského hřbitova, stavba skateparku, 
posuzuje se možnost další přístavby 
základní školy, chystáme také nový 
objekt umělecké školy a ubytovacího 
zařízení pro učitele. Kromě toho 
budeme nadále pracovat na přípravě 
rekonstrukce železnice,“ vyjmeno
vává hlavní cíle starosta Filip Kořínek.

Zcela jasná je situace v  PrazeSli
venci. I v této městské části obhájila 
svůj post starostka Jana Plamínková, 
která stála v čele kandidátky STAN. 
Starostkou je už popáté za sebou, 
hnutí STAN získalo osm z jedenácti 
mandátů. 

(buč)

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek



|4|

Cvičení protipovodňové ochrany: stěny vyrostly za tři hodiny
V Radotíně proběhlo v noci z pátku na sobotu 22. října rozsáhlé cvičení stavby mobilních protipovodňových zábran. Akce se 
zúčastnilo 230 lidí, kteří postavili 423 metrů protipovodňových zábran. Na samotnou stavbu kovových stěn jim stačily tři 
hodiny.

Z úřaduVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

„Velice vítám, že se s  magis
trátním odborem bezpeč
nosti a složkami integrova

ného záchranného systému podařilo 
domluvit společné cvičení. Podobná 
preventivní akce vždy ukáže připra
venost a  důležitou úroveň součin
nosti všech zainteresovaných účast
níků pro případ krizových scénářů, 
v  tomto případě povodňového stavu 
na Berounce,“ uvádí radotínský sta
rosta Karel Hanzlík. Podobné cvičení 
se konalo naposledy před devíti lety.

Protipovodňové zábrany vyrostly 
v  Radotíně v  ulici K  Lázním, Výpa
dové, Věštínské, v Šárově kole i U Jan
kovky. Individuální protipovodňo
vou ochranu Městské části Praha 16 
v oblasti Šárova kola stavěla radotín
ská jednotka sboru dobrovolných 
hasičů spolu se zaměstnanci místních 
technických služeb. 

„O  podobnou akci jsme usilovali 
již v  minulosti, ale původní návrhy 
termínů cvičení kolidovaly v posled
ních dvou letech s  komplikovanými 

objízdnými trasami, které byly spo
jeny s  náročnou modernizací želez
niční trati a s rozšiřováním křižovatky 
na náměstí Osvoboditelů,“ vysvětluje 
starosta Hanzlík. „Berounka není 
regulovaným tokem, na rozdíl od 
Vltavy a  její kaskády. Předpoklad 
povodní je proto na Berounce daleko 
vyšší. Proto jsme rádi za každou 
podobnou zkoušku a  cvičení. Děku
jeme všem, kteří se na zdárném prů
běhu radotínského cvičení podíleli,“ 
dodává Karel Hanzlík. 

Cvičení organizoval Magistrát 
hlavního města Prahy a  jeho Odbor 
bezpečnosti ve spolupráci s Městskou 
částí Praha 16. Akce se zúčastnily 
jednotky sborů dobrovolných hasičů 
nejen z Radotína, ale i Velké Chuchle, 
Zbraslavi, Lochkova, Lipenců, Cho
lupic, Třebonic a Stodůlek, dále také 
Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy, Aktivní zálohy Armády 
ČR, Správa služeb hl. m. Prahy, spo
lečnost Pražské vodárny a  kanali
zace, Zdravotnická záchranná služba 

hlavního města Prahy a Vodní díla –  
TBD. Nechyběli příslušníci Policie 
ČR a Městské policie hlavního města 
Prahy. Nutné bylo zapojení Operač
ního střediska Krizového štábu hlav
ního města Prahy a Operačního stře
diska Správy služeb hlavního města, 
kde byly prověřeny takzvané infor
mační toky.

„Rozsáhlá preventivní akce, která 
byla chystaná přibližně na desetihodi
nový průběh, byla díky skvělé připra
venosti všech zúčastněných ukončena 
o tři hodiny dřív, než bylo v organizač
ním plánu,“ říká starosta Karel Han
zlík, jenž má oblast krizového řízení 
a  bezpečnosti ve své gesci, a  dodává: 
„Celé cvičení potvrdilo funk čnost 
celého systému integrovaného 
záchranného systému a to, že rozsáhlá 
oblast s více jak sto nemovitostmi táh
noucí se od Horymírova náměstí dále 
kolem Výpadové ulice až po Šárovo 
kolo je na případnou povodeň dobře 
připravena.“ 

Jana Hejrová
Hasiči při stavbě protipovodňových stěn
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Slavnostní 
vítání 
občánků
Městská část Praha 16 pořádá 

ve čtvrtek 24. listopadu slav
nostní akci „Vítání nejmen

ších občánků Radotína“. Na tuto akci 
dostanou pozvání děti, které se narodily 
v období od února do srpna 2022. 

Děti budou slavnostně uvítány jako 
noví občánci města Radotína a  budou 
jim předány pamětní knihy s  dárečky 
a květinou pro maminku.

V  dopoledních hodinách bude 
z důvodu této akce zcela uzavřeno pra
coviště matrik, odboru občanskospráv
ního na adrese: Václava Balého 23/3, 
Radotín. O službu CzechPOINT a ově
řování podpisů a  listin je v  této době 
možné požádat u České pošty. 

(red)
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Karel Hanzlík 
obdržel plaketu 
od pražského 
policejního ředitele

Radotínský sta
rosta Karel Han
zlík převzal pla

ketu krajského ředitele 
pražské policie za pří
nos při budování part
nerství a  spolupráce 
s Krajským ředitelstvím 
policie hlavního města 
Prahy. Akce se uskuteč
nila na konci září v aule 
Národního památníku 
na Vítkově. 

Během tak zvaného 
služebního srazu byly 
uděleny medaile poli
cejního prezidenta 
za věrnost i  plakety 
krajského policejního 
ředitele plk. Petra 
Matějčka. Převzali je 
policisté a  partneři, 
s nimiž pražská policie 
dlouhodobě spolupra
cuje. 

Ocenění udělené 
starostovi Karlu Han
zlíkovi souvisí s vybudováním nové 
moderní služebny místního oddě
lení Policie ČR v  centrální části 
Radotína. Otevřena byla v  listo
padu minulého roku. Přestěhová
ním policejního sboru z problema
tické lokality záplavového území 
při Výpadové ulice se podmínky 
pro výkon služby policistů výrazně 
zlepšily. Dalším důvodem je člen
ství Karla Hanzlíka v  bezpečnost
ním výboru, který je poradním 
orgánem pražského zastupitelstva. 
„Cenu chápu jako výsledek týmové 

práce pro celý náš Radotín,“ uvádí 
starosta. 

Mezi další komunální politiky, 
kteří ocenění obdrželi, byli Vác
lav Drahorád, starosta Prahy
Újezd, Petr Lachnit z  Městské části 
Praha 5 a Markéta Štalmachová, ředi
telka odboru bezpečnosti pražského 
magistrátu. Za Městskou policii hlav
ního města Prahy cenu dostal náměs
tek Ludvík Klema. Hostem slavnosti 
byla vrchní státní zástupkyně Lenka 
Bradáčová. 

(hej)

Petr Matějček předává plaketu Karlu Hanzlíkovi.
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Parkoviště je po rekonstrukci

Zcela nový povrch dostalo parko
viště přiléhající k budově, ve které 
sídlí Česká pošta. 

(hej)
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Letopisci píšou historii Radotína už 101 let
Letopisecká komise si letos připomíná 100 a 1 rok své činnosti. Vznikla díky povinnosti vést pamětní knihu obce. Záznamy 
a zápisy v kronikách jsou obvykle nejoblíbenějším pramenem k dějinám obcí a jsou velmi starou tradicí.

Brzy po vzniku Českosloven
ské republiky vyšel zákon 
o  pamětních knihách obec

ních. Uložil samosprávným obcím 
vést kroniku. Následovalo nařízení 
vlády, které podrobně stanovilo 
její náležitosti, povinnosti kro
nikáře a  upravilo činnost letopi
secké komise. Zákon spojil vedení 
pamětní knihy se založením letopi
secké komise. Komise tehdy vznikly 
za jediným účelem – pomáhat kro
nikáři v  získávání pramenů a  dat 
a zároveň kontrolovat jeho práci. 

Radotínské obecní zastupitelstvo 
rozhodlo 11. prosince 1921 zalo
žit pamětní knihu a  již první kniha 
radotínské kroniky zmiňuje letopi
seckou komisi a  její činnost. Nešlo 
však o komisi, jakou známe dnes, ale 
o  spolek lidí, kteří se ujali úkolu vést 
kroniku Radotína. Jméno prvního 
kronikáře známé je, avšak jména 
prvních letopisců v  kronice uvedena 
nejsou. Víme však, že v  letech 1928 
letopiseckou komisi tvořili Bohumil 
Dobiáš, František Mašek a  Antonín 
Holý. V  roce 1935 to byli Vratislav 

Drchota a Bohumil Fleissig, roku 1936 
pan Křepela a Václav Hrnčíř.

ZMĚNY PO ROCE 1948
Po roce 1948 došlo ke značnému zpo
litizování kronikářské činnosti. Dozor 
nad kronikáři v  té době měly odbory 
školství a  kultury okresních národ
ních výborů, takže původní význam 
letopiseckých komisí vymizel a  ani 
v  Radotíně nemáme o  činnosti leto
pisecké komise z té doby žádné infor
mace.

Ke vzkříšení letopisecké komise, 
tehdy pod názvem Letopisecký aktiv, 
došlo v roce 1970. To už nebylo jedi
nou funkcí komise sbírat data a kon
trolovat zápisy do kroniky. Členové 
komise bádali v  archivech a  starých 
záznamech a  zveřejňovali bohatou 
historii obce pomocí přednášek, 
besed, výstav a vycházek.

Zakládajícími členy byli Bohumil 
Männchen, Jaroslav Sojka st., Josef 
Ježek, Bedřich Holík, Josef Růžička, 
Bohumil Procházka (tehdejší před
seda MNV, jeho účast byla pouze 
symbolická), Jaroslav Němec a Václav 
Fleissig. Později v témže roce vstoupili 
do komise ještě František Rak, Anto
nín Žežulka a  Josef Záhorský. Touto 
znovuzrozenou komisí prošlo během 
padesáti let více než šedesát členů.

První přednáška se konala 16. lis
topadu 1971 a pod názvem „Z histo
rie Radotína“ ji připravili Josef Ježek, 
Bohumil Männchen a  Jaroslav Sojka 
st. Přednáškových večerů, výstav 
a  vycházek bylo od té doby uspořá
dáno více než šedesát. Letopisci také 
úzce spolupracovali s  vydavatelem 

radotínského časopisu Šemík, kam 
dodávali své články.

Prvním „novodobým“ předsedou 
se stal na celých dvacet let Bohumil 
Männchen, po něm, v září 1991, pře
vzal tuto roli František Chaloupka. 
Ten v  lednu 1995 odstoupil pro své 
pracovní vytížení a novým předsedou 
byl jmenován Jaroslav Sojka ml., který 
vedl komisi dalších jedenáct let. V 
letech 2006 až 2018 byl předsedou Petr 
Binhack, přes covidovou dobu převedl 
komisi Miroslav Moravec. Od roku 
2021 je předsedkyní Irena Farníková 
(autorka tohoto textu – pozn. red.).

OBLÍBENÉ PŘEDNÁŠKY
Letopisecká komise i  s  archivem se 
několikrát stěhovala. V  současnosti 
sídlí v ulici U Starého stadiónu, na dru
hém konci budovy, kde najdeme i měst
skou policii.

Důležitou a  nezastupitelnou posta
vou ve fungování letopisecké komise 
je archivář. Od roku 1974 až do roku 
2010 byl archivářem Karel Dušánek, 
po něm převzal práci v  archivu Jaro
slav Šindelka a od roku 2021 je archi
vářem Jan Přikryl.

Hojně navštěvované byly v  sedm
desátých letech minulého století před
nášky učitele Josefa Ježka o  prvních 
radotínských domech, o  názvech ulic 
a  o  rozvoji Radotína v  druhé polovině 
19.  století. Úspěšné byly také večery, 
které vedl František Rys, například „Od 
vesnice k  městu“, „Historie radotín
ského Sokola“, „Když obchody a služby 
byly soukromé“ – to byla osmdesátá léta, 
stejně jako vyprávění Ireny Kozákové 
o mlýnech na Radotínském potoce.

Oblíbený radotínský lékař Miro
slav Dlouhý, který pravidelně plnil 
svými články časopis Šemík, před
nášel o  Radotíně v  devadesátých 
letech. Stranou nezůstala ani kultura –  
o  informace o  spolkovém a  diva
delním životě se postarali František 
Kotrba a Miloš Táborský. V roce 2001 
proběhl velmi úspěšný večer s názvem 
„Radotín na pohlednicích 20. století“, 
kdy byly veřejnosti předvedeny his
torické pohlednice Radotína, které 
komise opatruje v  archivu. Všechna 
setkání s  radotínskou veřejností byla 
doprovázena promítáním diapozitivů, 
diaprojektor obsluhoval Karel Dušá
nek. Večery navštěvovalo až 200 lidí.

Když v  květnu roku 2002 ukončila 
činnost radotínská Obec Baráčníků, 
insignie spolku, mezi které patří i nád
herný prapor, byly svěřeny do opatro
vání letopisecké komisi.

SOUČASNÉ SLOŽENÍ KOMISE
Dnes tvoří letopiseckou komisi sku
pina nadšenců, které spojuje zájem 
o  dávnou i  novodobou historii 
Radotína, paměť místa i jeho obyvatel. 
Jednotliví letopisci jsou lidé rozličných 
zájmů i věkových kategorií, kteří mají 
společné, že jim není lhostejné místo, 
kde bydlí. Členem komise je kroni
kář i archivář, který spravuje rozsáhlý 
archiv Radotína. 

Současnými členy letopisecké 
komise jsou Ing. Irena Farníková – 
předsedkyně, Ing. Jan Přikryl, CSc. – 
archivář, Jiří Bárta, Ing. Andrea Gru
berová, Ivana Hanová, Jan Lukavský, 
Miroslav Moravec, RNDr. Štěpán Rak, 
Ph.D., Ing. Jaroslav Šindelka, Mgr. 
Jaroslava Šišková a Bc. Pavel Vančát. 

Archiv a  prostory, kde radotínské 
letopisce najdete každé druhé úterý 
v měsíci od 18 hodin, sídlí na adrese 
U Starého stadiónu 1379/13. Kronika 
Radotína je ve fyzické podobě ulo
žena v  archivu LPK, digitální verzi 
najdete na webu letopisců a  místní 
knihovny. 

Irena Farníková

Ve středu 9. listopadu v 18.30 
začne v radotínské knihovně ver-
nisáží výstava ke 101. výročí leto-
pisců a zdejší kroniky. Potrvá do 
konce roku.

www.letopisciradotin.cz, 
www.facebook.com/letopisciradotin

INFO

Kronika neboli pamětní kniha

Komise pořádala a pořádá přednášky o historii Radotína.

Výstava z 80. let minulého století

Letopisecká komise na fotce z prosince 2021 V roce 1978 se komise scházela v tomto složení.
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Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

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

muller-skalicky.cz

Výherci z minulého čísla:

Petra Tušová, Radotín
Pavel Dostál, Radotín
Dušan Čaplán, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 14. 11. 2022 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

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

VYROBENO V ČR

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

Tři vylosovaní správní 
luštitelé z listopadového 
vydání získají volnou 
vstupenku do radotínského 
krytého bazénu.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 
PRAHA – RADOTÍN 

PŘIJME EKONOMA/EKONOMKU ŠKOLY.

NÁSTUP LEDEN/ÚNOR 2023. 

JEDNÁ SE O ZÁSTUP ZA MD. 
PRAXE NA OBDOBNÉ POZICI VÝHODOU.

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE 
NA E-MAILOVOU ADRESU 
FISEROVA@KLAPICE.CZ. 

PŘÍPADNĚ DOTAZY 
NA TELEFONU 257 899 903.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – změněná pracovní schopnost:
Velkotržnice Lipence Ostraha s.r.o. hledá na pozice:

 pokladní
 skladník
 uklízeč

 pracovník ostrahy
 výkup lahví

Přijímáme pouze invalidní důchodce I.-III. stupeň, ale i trvalý ID.
Nástupní plat: 16 000 – 25 000 Kč

kontakt: Luděk Dejmek, 731 461 214, ludek.dejmek@vt.cz
kancelář: Monika Müllerová, 605 489 337, monika.mullerova@vt.cz

Volejte mezi 9-15 hodinou.

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170 hledá od ledna 2023 

novou kolegyni učitelku – zástup za MD.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, možnost osobního rozvoje, 

příspěvek na obědy, do budoucna možnost trvalého pracovního 

poměru. 

Požadujeme vzdělání pro učitelství v MŠ, 

hra na hudební nástroj vítána.

Kontaktujte: Bc. Zuzana Pulcová, ředitelka MŠ, 

ředitelkakarlicka@seznam.cz, tel. 720 981 804

www.mskarlicka.cz
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CHYBÍ VÁM RODINA 
A JEJÍ POMOC?

Zařídíme – pomůžeme 
– uděláme

Pestrá nabídka služeb
bezbariérové bydlení.

auto – dodávka pro 
vozíčkáře 

tel.: 704 616 188

GARBINE s.r.o.
Na Pískách 225, Kosoř

 nabízíme

ZEMNÍ PRÁCE
AUTODOPRAVU

odvoz odpadu, převoz 
stavebního materiálu

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

Tel.:  736 688 955
736 218 318
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

Informační měsíční periodikum pro správ
ní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
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V. Balého 23, 153 00 PrahaRadotín,
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Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.
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Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
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Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra 
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
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Vychází 1. listopadu. 
Náklad 5 705 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 

v Radotíně do poštovních schránek, v ostat
ních částech správního obvodu Praha 16 
jsou k dispozici na vybraných odběrných 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 29. listopadu 2022.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. listopadu.
Za obsahovou a věcnou správnost odpoví

dají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotogra
fie 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:

PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
– zkrácený úvazek

– vhodné i pro důchodce

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

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

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

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů atd. 
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

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

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

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

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

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

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace pro inzerenty
Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

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

v nákladu 5 705 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 PrahaRadotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326

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

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441

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

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

SALON
KOSMETIKY

P r o f e s i o n á l n í  p e r m a n e n t n í  m a k e - u p  

ESTETICKÉ 

Powder brows

Microblading

Oční linky 

Laminace obočí

Lash lifting & botox

Kosmetické
ošetření Plasma
Pen 

7 7 7  1 8 6  5 9 4  

www.erikasimkova.cz 

Mokropeská 2026 

Černošice



|8| Kalendář

Kulturní program na listopad 
2. st

  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro-
družství s knížkou

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

KINO RADOTÍN
 17:00, Za vším hledej ženu, ČR
Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťast-
né období s přítelem. A když potká 
staršího charizmatického Alberta, pod-
lehne jeho šarmu. Okamžitě se zami-
luje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou 
slupku. A v tu chvíli přicházejí na po-
moc kamarádky a vymyslí na Alberta 
past, do které se postupně chytá… 

20:00, Il Boemo, ČR
Historický velkofilm je inspirovaný 
skutečným příběhem jednoho z nejvy-
hledávanějších hudebních skladatelů 
druhé poloviny 18. století – Josefa 
Myslivečka. Zavede diváka do slunné 
Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal 
se legendou, ale také zemřel v zapo-
mnění.

3. čt
  KKCK – VELKÝ SÁL
  19:30, Kladenské 
divadlo V.A.D.: Upoko-
jenkyně

Absurdní komedie o stáří. Vstupné 
v předprodeji 190 Kč, na místě 230 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, Spolu, ČR
Po rozchodu s přítelem se Tereza 
vrací domů ke své mámě a bratrovi 
Michalovi, desetiletému klukovi zajaté-
mu v dospělém těle, aniž by tušila, že 
tenhle návrat navždy změní její život. 
Domácnost, do které se vrátila, se totiž 
na rozdíl od ní ani trochu nezměnila. 
Máma pořád žije jen pro svého syna 
a bratr má před ní ve všem přednost. 

20:00, PSH Nekonečný příběh, ČR
Legenda českého rapu Peneři strýčka 
Homeboye v osobním celovečerním 
dokumentu, který získal Diváckou cenu 
na letošním 56. ročníku MFF KV.

4. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Šou-

men krokodýl, USA
Když se rodina Primmů přestěhuje do 
New Yorku, jejich syn Josh se snaží 
zvyknout si na novou školu i přátele. 
Vše se změní od okamžiku, kdy Josh 
objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, 
který miluje koupele, kaviár a dobrou 
hudbu – v podkroví jejich nového do-
mova.

20:00, Hranice lásky, ČR
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že 
její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) 
se pohybuje v příliš zajetých kolejích. 
Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne 
s Petrem sdílet své erotické představy 
a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen 
krůček k činům. 

5. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Princ 

Mamánek, ČR
Pohádka Jana Budaře o princi, který 
musel dospět v krále. Tak dlouho si 
rozmazlený princ žil jako mamánek 
na zámku, až ho jeho otec moudrý král 
vyslal do světa na zkušenou. Velkou 
pozornost vzbudilo obsazení přespříliš 
pečující maminky prince Ludvíka. Po 
téměř třiceti letech se v roli královny 
vrátí na plátna představitelka legen-
dární Arabely Jana Nagyová.

20:00, Hranice lásky, ČR

Emil, horlivý milovník pořádku, si piplá 
svou autodílnu v centru a o autech ví 
skoro všechno.

19. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Princezna zakletá 
v čase 2, ČR

20:00, Grand Prix, ČR

20. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Princezna zakletá 
v čase 2, ČR

20:00, Svatý pavouk, Německo
V noci řádí v Mašhadu sériový vrah, 
který láká oběti do své sítě. Zabíjí ženy, 
prostitutky. Zatímco policie zločiny ig-
noruje, Rahim, novinářka z Teheránu, 
bloudí temnými čtvrtěmi svatého města 
a hledá pravdu. Svatý pavouk je natočen 
podle skutečné události, přičemž název 
filmu odkazuje na přezdívku sériového 
vraha.

23. st
  KKCK – SÁL ATELIÉR
  16:00, Adventní šicí 
dílna pod vedením

Zuzany Křížové

KKCK - FAJNOVÁ KAVÁRNA 
18:00, Trampská a osadní klasika 
v podání kapely Bandarend
Vstupné dobrovolné

KINO RADOTÍN
 20:00, Grand Prix, ČR

24. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Michael Ko-
cáb – rocker versus 
politik, ČR

Celovečerní dokumentární snímek 
Michael Kocáb – rocker versus politik 
režisérky Olgy Sommerové nabízí 
portrét výrazné osobnosti, hudebníka 
a politika, který nadále zůstává nepře-
hlédnutelným občanským aktivistou.

20:00, Fabelmanovi, USA
Mladý muž Sammy Fabelman (Gabriel 
LaBelle), který vyrůstá v Arizoně po 
2. světové válce, objeví zdrcující ro-
dinné tajemství a zkoumá, jak mu síla 
filmů může pomoci poznat pravdu.

25. pá
  KKCK – VELKÝ SÁL
  19:00, Očistec si 
zaslouží každý 
(více na str. 9)

Hra o prezidentovi, který obětoval klid 
na Vysočině, aby dělal radost lidu na 
Pražském hradě. V hlavní roli Zuzana 
Bydžovská a Vanda Hybnerová. Vstupné 
v předprodeji 440 Kč, na místě 490 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Divnosvět, USA
Celovečerní snímek Divnosvět před-
stavuje legendární průzkumnickou 
rodinu Cladových, kteří se snaží prole-
tět skrz neprobádaný, zrádný a přede-
vším divný svět. Doprovází je barvitá 
posádka obří vzducholodi, rošťácký 
tvor přezdívaný Flek a třínohý pes.

20:00, Vánoční příběh, ČR
Originální snímek plný nečekaných si-
tuací, emocí, dojemných chvil, ale i zá-
bavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, 
kde „vládne“ známá herečka Skálová 
v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn 
ztvárněný Karlem Rodenem řeší svoji 
prostořekost a přítelkyni. U Pazderků 
se zase probírají nezvaní hosté a vzá-
jemné vztahy, ale u svátečního stolu 
se nakonec sejdou Jiří Lábus i Oldřich 
Kaiser, Jitka Sedláčková, Pavla Bere-
tová, Máša Málková, Albert Čuba nebo 
Anna Fialová. 

26. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Divnosvět, USA

20:00, Vánoční příběh, ČR

27. ne
  KKCK – VELKÝ SÁL
  17:00, 1. adventní 
koncert

Markéta Fassati – soprán a průvodní 
slovo, Honza Jareš – nevidomý zpěvák 
a klavírista, Roman Fojtíček – saxofon. 
Vstupné dobrovolné

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Ukradená vzducho-
loď, ČR
Děj začíná na pražské Jubilejní výsta-
vě roku 1891. Pět pražských kluků se 
schází na pražském Výstavišti, kde 
vidí fantastický zázrak – řiditelnou 
vzducholoď podnikatele Findejse. 
Kvůli reklamě nabízí chlapcům let 
zdarma, ale když se hlásí platící zá-
jemci, chce je vyhnat. Kluci se nedají 
ze vzducholodi vypudit a najednou se 
ocitají nad městem. Ovšem vzducho-
loď řiditelná není! 

20:00, Men, USA
Harper (Jessie Buckley) odjíždí na 
malebný anglický venkov odpočinout 
si a srovnat si myšlenky po nedávné 
tragédii v osobním životě. Okolní pří-
roda však působí značně zneklidňují-
cím dojmem a Harper má neodbytný 
pocit, že ji kdosi či cosi zpoza stromů 
sleduje. 

2.12. pá
  KKCK – VELKÝ SÁL
  19:30, Kočov-
né divadlo 

Ad Hoc: Zmrazovač – Il Congelatore
Opera mafia o třech dějstvích. Vstupné 
v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč 

4.12. ne
  KKCK
  Vánoční odpo-
ledne na 

Fajnovém dvoře a od 17 hodin 2. ad-
ventní koncert Štěpána Raka (více na 
str. 9)

KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

její dědeček, o kterém nikdy neslyšela. 
A hlavně – děda Tuitjes jí dá k naroze-
ninám roztomilé malé prasátko. 

20:00, Láska to nebyla, Izrael
Mladá Židovka Helena Citronová je 
převezena do Osvětimi, kde naváže 
rozporuplný milostný vztah s Franzem 
Wunschem, vysokým důstojníkem 
SS. O třicet let později dostane dopis 
od Wunschovy manželky, která Hele-
nu žádá, aby svědčila ve Wunschův 
prospěch. Helena stojí před těžkým 
rozhodnutím. Pomůže muži, který bru-
tálně zničil tolik životů, ale zachránil 
ten její? 

16. st
  KINO RADOTÍN
  20:00, Jan Žižka, ČR
  Film inspirovaný

skutečným příběhem jednoho z největ-
ších vojevůdců své doby, nikdy nepora-
ženým Janem Žižkou z Trocnova, který 
se stal díky svým činům legendou. Ev-
ropa na konci 14. století. Vše, co vybu-
doval Karel IV., císař římský a zároveň 
český král, se rozpadá. Staleté pořádky 
se otřásají v základech. 

17. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Planeta Pra-
ha, ČR

Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci 
oceňovaného filmu Planeta Česko se 
tentokrát vydali na výpravu do betono-
vé džungle hlavního města. Vedle nás 
lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, je-
jichž každodenní dobrodružství filmaři 
zaznamenali díky nejmodernějším 
technologiím z výjimečné blízkosti. Kde 
se v Praze vzali majestátní mufloni? 

20:00, Havel, ČR 
Celovečerní film Havel přináší příběh 
jedné z nejvýraznějších osob naší 
historie Václava Havla z jeho disident-
ských dob, kdy ještě nebyl slavnou 
osobností.

18. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI 
Princezna zakletá 
v čase 2, ČR

Hlavní protagonistkou pokračování je 
tentokrát alchymistka Amélie v podání 
Elišky Křenkové, na kterou se diváci 
mohou těšit netradičně rovnou dvakrát.

20:00, Grand Prix, ČR
Filmová komedie režiséra Jana Pruši-
novského (Most!, Okresní přebor) vyprá-
ví příběh dvou bratranců Romana (Kryš-
tof Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž 
snem je dostat se na závody Formule 
1. Roman vede ušmudlaný autobazar 
na okraji města, má tři děti a živelnou 
manželku (Anna Kameníková). 

Filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2 uvede radotínské kino 
9. listopadu v předpremiéře! Ve filmu Grand Prix hrají Kryštof Hádek, Štěpán Kozub nebo Robin Ferro.

6. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Princ 

Mamánek, ČR

20:00, Díra, Itálie
Itálie, rok 1961. Skupina jeskyňářů 
z bohatého severu přijíždí do vesnice 
kousek od Neapole, aby se nepozoro-
vaně vydala prozkoumat jeden z nej-
hlubších jeskynních systémů v celé 
Evropě. Výjimečná alegorie o odvěkém 
boji člověka s přírodou, která si z fil-
mového festivalu v Benátkách odnesla 
Zvláštní ocenění poroty.

9. st
  KNIHOVNA RADOTÍN
  18:30, Vernisáž výstavy 
ke 101. výročí 

radotínských letopisců a k radotínské 
kronice. Vystoupí žáci ZUŠ.

KINO RADOTÍN
19:00, PRO DĚTI, Princezna zakletá 
v čase 2, ČR
Hlavní protagonistkou pokračování je 
tentokrát alchymistka Amélie v podání 
Elišky Křenkové, na kterou se diváci 
mohou těšit netradičně rovnou dvakrát.
PŘEDPREMIÉRA! Po promítání násle-
duje beseda s tvůrci, herci a dalšími 
osobnostmi filmového štábu.

10. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, Oběť, ČR
 Irina (40) je svobod-

ná matka původem z Ukrajiny žijící na 
českém maloměstě. Pro svého syna Ig-
ora (14) by udělala cokoliv. Platí mu tré-
ninky gymnastiky, pomáhá mu se ško-
lou a už řadu let se snaží pro oba získat 
české občanství. Když Irina odjede na 
několik dní na Ukrajinu, aby si nechala 
prodloužit víza, Igor zůstává v Čechách 
sám. Na Ukrajině ji ale zastihne nečeka-
ná zpráva. Igora kdosi surově zbil, leží 
v umělém spánku a čeká na operaci. 

20:00, Black Panther: Wakanda nechť 
žije, USA
Královna Ramonda (Angela Bassett), 
Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston 
Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Mi-
laje (Ivy Haralson) bojují o ochranu své-
ho národa před zasahujícími světovými 
mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy 
o smrti krále T’Chally. 

11. pá
  KKCK – FAJNOVÝ DVŮR
  16:00, Svatý Martin 
na Fajnovém 

dvoře a lampionový průvod 

KKCK – VELKÝ SÁL
19:00, Koncert kapely TANGO s Mir-
kem Imrichem (více na str. 9) 
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 
250 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Websterovi ve filmu, ČR
Nová filmová dobrodružství veselé 
pavoučí rodinky. Animovaný film pro 
diváky všech generací.

20:00, Za vším hledej ženu, ČR

12. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Princ Mamánek, ČR

20:00, Hranice lásky, ČR

13. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Kvík, Nizozemsko

Devítiletou Babs čekají tyhle prázdniny 
hned dvě báječné věci. Nejdříve zjistí, 
že ten starý pán s velkým kufrem, kte-
rý se znenadání objevil u nich doma, je 

Hvězdné obsazení má film Vánoční příběh: v hlavních rolích Roden, 
Bohdalová, Lábus, Čermák, Kaiser a další…
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Zuzana Bydžovská v roli prezidenta Zemana

Neděle 27. 11.       od 17.00 hodin – velký sál
PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT  Markéta Fassati – soprán a průvodní slovo,  
Honza Jareš – nevidomý zpěvák a klavírista, Roman Fojtíček – saxofon

Pátek 2. 12.        od 19.30 hodin  – velký sál
Zmrazovač – Il Congelatore, Kočovné divadlo AD HOC
opera mafia o třech dějstvích  

Neděle 4. 12.        Fajnový dvůr
PŘIJĎTE SI VYCHUTNAT PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU 
• koledy • stromeček • purpura • františky • svíčky • drobné dárky  
• svařák, punč i horká čokoláda • tvůrčí dílny pro děti
13.00 – Fajnový dětský pěvecký sbor
14.00 – kapela Bartet – vánoční koledy a písničky  
15.30 – Jak si čerti hráli na divadlo – Petrpaslíkovo divadlo 
16.15 – přijde Mikuláš a čertíci

od 17.00 hodin – Velký sál
DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT  
kytarový mág Štěpán Rak

www.centrumkoruna.cz

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA

Radotínská herečka Zuzana 
Bydžovská se v  Koruně před
staví v  hlavní roli hry Očistec 

si zaslouží každý, ve které hraje Miloše 
Zemana. Politické divadlo o  součas
ném českém prezidentovi mělo pre
miéru letos v  červnu. Nastudoval ji 
soubor s názvem Depresivní děti touží 
po penězích. 

Oficiální popis hry vypadá takto: 
„Chodbami rozlehlého sídla se maje
státně sune stín kdysi mocného prezi

denta, ale také se tu plouží mohutný, 
ovšem poněkud apatický stín jeho 
manželky, stínohru připomínající rej 

nočních můr pak tvoří všudypřítomní 
poradci skřečkující z  jedné komnaty 
do druhé, tenkou ohebnou linii, téměř 
nepostřehnutelnou, pak tvoří silueta 
tiskového mluvčího, a to vše pozoruje 
pár očí ukrytý v  temnotě vzdáleného 
kouta – jsou to oči osudu nebo prezi
dentovy zavržené dcery?“

Tragikomedie z  Pražského hradu 
zkrátka pojednává o  prezidentovi, 
který obětoval klid na Vysočině, 
aby „dělal radost“ lidu na Pražském 
hradě. Vypráví také o tom, co všechno 
musí člověk provést či odčinit, aby se 
dostal do očistce. Původní česká hra 
balancuje na hraně toho, co je ještě 
vtipné a z čeho už mrazí. V roli Pre
zidenta se představí Zuzana Bydžov
ská, jeho ženu ztvárňuje Vanda Hyb
nerová. 

(red)

Tango je zpět. Zahraje v Koruně

Koruna, pátek 25. listopadu od 19 hodin

Divadelní hra Očistec si zaslouží každý
Hrají: Zuzana Bydžovská, Daniel Krejčík, Vanda Hybnerová, Janusz Hummel, 
Zoja Oubramová, Jana Holečková, Antonie Rašilovová, Jan Dolfi a Prokop Košař 
Autor a režie: Jakub Čermák
Vstupné v předprodeji 440 Kč, na místě 490 Kč

INFO

V knihovně pokračuje Narodil se čtenář

Každou první středu v  měsíci se 
v radotínské knihovně koná akce 
Narodil se čtenář pod vedením 

oblíbené lektorky Lindy Ladové. Děti si 
prohlédnou knihovnu a získávají vztah 

k četbě, jejich maminky se během této 
akce dozvědí, proč je kniha důležitou 
součástí vývoje mladého člověka. 

V  říjnu byla v  knihovně také 
k  vidění výstava Pohledy zvířat. Díla 

vytvořili žáci Základní umělecké školy 
Radotín pod vedením Tomáše Šmi
lauera. Součástí vernisáže byl krátký 
koncert. 

(red)

Narodil se čtenář probíhá pod vedením Lindy Ladové. Vernisáž výstavy Pohledy zvířat
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Vstupenky na Zmrazovače je nutné vyměnit

Původní vstupenky na zrušené 
představení Zmrazovač v podání 
Kočovného divadla Ad Hoc 

z  roku 2021, zakoupené v  pokladně 
Koruny (nikoliv přes internet), je možné 

do 23. listopadu vyměnit za nové vstu
penky na stejné představení, které je na 
programu Koruny 2. prosince. Původní 
vstupenky z roku 2021 jsou neplatné. 

(red)

V 80. letech minulého století 
zaujala kapela Tango nejen 
svou hudbou na pomezí 

rocku a  popu, ale také svými živými 
pódiovými kreacemi. V čele Tanga stojí 
stejně jako před desítkami let Miro
slav Imrich, kapela letos vydala novou 
desku a  11. listopadu se představí 
v Koruně.

Miroslav Imrich před založením 
Tanga hrával v kapele Abraxas. S Tan
gem, které vzniklo v roce 1983, pravi
delně vystupoval v pořadech pro mladé 
diváky uváděných Československou 
televizí. Na konci 80. let se kapela 
rozpadla, ještě však stihla odehrát 
poměrně velká turné po zemích býva
lého východního bloku.

V roce 2007 Miroslav Imrich obnovil 
skupinu Tango s novými hráči. Interne
tové stránky kapely lákají na koncerty 
těmito slovy: „I  dnes zpestřuje (Miro
slav Imrich – pozn. red.) živá vystoupení 
nepředvídatelnými veselými kousky 
a  volný průchod dostává i  jeho až 
dětinská záliba v zábavní pyrotechnice. 
V jeho pěveckém projevu se pak odráží 
lety nabitá zkušenost, a  tak i  klasická 
čísla díky němu dostávají zcela nový, 
nečekaný rozměr.“

Kromě nových písní zahraje Tango 
v  Koruně určitě také známé skladby 
z  80.  let. Mezi hity kapely tehdy patřily 
písně Elektrický bál, Co s tím sklem nebo 
Obyčejný svět (původně od Abraxasu). 

(red)

Koruna, pátek 11. listopadu od 19 hodin

Koncert kapely Tango
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

INFO

Hra Očistec si zaslouží každý je tragikomedií z Pražského hradu.

Aktuální složení kapely Tango
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Po naučné stezce s Kubou Marešem
Naučná stezka

Nedávno otevřenou naučnou stezku Radotín jsme prošli s Jakubem Marešem – dlouholetým vedoucím zdejšího turistického 
oddílu, který je jedním ze spoluautorů celé trasy.

Nastoupit na trasu je možné 
kdekoliv, my začínáme u první 
z  celkem 18 tabulí. Stojí 

u  Místa u  řeky, kousek od radotín
ského kostela. Před sebou máme něco 
přes 11 kilometrů po zajímavých mís
tech a  přírodních krásách Radotína 
a okolí. Občas se dostaneme do kata
stru Kosoře nebo Lochkova. 

„Nápad vytvořit stezku je starý 
asi čtyři roky. Chystali jsme ji přede
vším s  Irenou Farníkovou z  letopi
secké komise a  s  tajemníkem úřadu 
Pavlem Jiráskem,“ říká Jakub Mareš, 

který je mimochodem právě spolu 
s  Irenou Farníkovou radotínským 
zastupitelem. Volba trasy, po které 
stezka povede, byla od začátku prací 
poměrně jasná. Složitější bylo získat 
všechna povolení od zainteresovaných 
úřadů a vlastníků pozemků.

OD BEROUNKY POD KLAPICI
Cílem stezky je představit historii 
a současnost městské části a přírodní 
rozmanitost okolí. Na to, že je Radotín 
součástí hlavního města, může se 
pochlubit kusem zajímavé přírody – 
je vstupní bránou do chráněné kra
jinné oblasti Český kras, zahrnuje část 

území přírodního parku Radotínsko
chuchelský háj, milovníci zeleně často 
vyrážejí na procházky po přírodních 
rezervacích Slavičí údolí či Staňkovka.

První sada tabulí lemuje cyklo
stezku podél Berounky a  informuje 
o  přeměně zanedbaného území na 
hojně navštěvovaný biotop i  o  tom, 
jak zde lidé trávili volný čas v  minu
losti. Cedule popisují tradici Říčních 
lázní jakožto místa, kam se lidé dříve 
chodili koupat do Berounky. Než při
šla nová éra spojená s koupacím bio
topem. 

Trasa pokračuje sportovním srd
cem Radotína a  představuje historii 
sportovních oddílů. Následně míjíme 
Korunu, kam se dnes chodí především 
za kulturou. Místo vždy sloužilo obci –  
sídlili zde dobrovolní hasiči nebo 
sokolové. Tady se pomalu, ale jistě 
stezka vydává směrem k radotínským 
kopcům.

Stezka nás vede k  urnovému háji 
kousek nad kinem, kde trasa opouští 
zastavěnou část a  míří do přírody. Je 
patrné, že pro mého dnešního prů
vodce – turistu, milovníka přírody 
a  vzděláním hydrogeologa – přichází 
oblíbená část trasy. „Tabule zaměřené 

na přírodu jsem tvořil já. Tady začí
náme rostlinami,“ říká Kuba Mareš, 
kterého Radotínští znají nejen z  turi
stického oddílu, ale také z boxlakroso
vých klání, při kterých hájí bránu týmu 
LCC. Za nejzajímavější považuje dvě 
na tabuli představené rostliny – konik
lec luční český a večernici lesní, která 
byla v Českém krasu objevena po více 
než 100 letech a která v Čechách roste 
jen na pár místech.

Na otázku, zda by si některou 
z rostlin uváděných na tabuli utrhnul 
do vázy, rozhodně odpovídá: „Není 
důvod, rostliny mají zůstat tam, kde 
jsou.“ Když se během naší procházky 
sehne k zemi, tak jen proto, aby sebral 
odpadky ležící na lesních cestách. 
K  tomu ostatně vede i  své svěřence 
v  turistickém oddílu. „Nejsme ale 
v  národním parku, není proto nutné 
chodit jen po vyznačených pěšin
kách,“ vysvětluje. Cestou potkáváme 
i  pár ohnišť, rozdělávat oheň v  lesích 
ale nedoporučuje. „Po nedávných 
událostech v  Českém Švýcarsku to 
platí dvojnásob,“ varuje zkušený 
turista.

RÁJEM ZKAMENĚLIN
Okolo urnového háje vede první 
ze dvou prudkých stoupání naučné 
stezky Radotín. Celkem pak na ty, 
kteří se pustí na celou více než jede
náctikilometrovou trasu, čeká převý
šení okolo 330 metrů. Nahoře u  roz
cestníku Klapice, poté co stoupání 
skončí, si lze poprvé oddechnout na 
lavičkách pod jedním ze dvou pří
střešků na trase. K  přečtení tu jsou 
zajímavosti o fauně, která obývá okolí 
Radotína. Třeba o více než dvou tisí
cích druhů motýlů nebo o  rozdílech 
mezi nutriemi a  bobry, kteří obývají 
břehy Berounky. „Bobři žijí v noci, jen 
tak je nepotkáte. Zato méně vítaných 

nutrií spatříte přes den celé kolonie,“ 
říká Kuba Mareš.

Z  Klapice naučná stezka pokračuje 
dolů do Černé rokle, odkud se pra
videlně ozývají zvuky geologických 
kladívek. Nejinak je tomu během naší 
procházky. Hledači zkamenělin tu 
mají svá vyhlášená místa. Nepřekvapí, 
že autorem zdejších informačních 
tabulí je paleontolog Štěpán Rak, který 
pořádá pravidelné procházky právě po 
místech spojených s historií pravěkých 
mořských živočichů.

Zelené značky, které po celém 
Česku turisty provází po naučných 
stezkách, vedou dále kolem cemen
tárny. Tento průmyslový objekt je úzce 
propojený s  vápencovými nalezišti. 
Trasa zde vede podél silnice do Loch
kova a odbočuje do lesa k Orthocero
vému lůmku. Jakub Mareš zvedá první 
náhodný kámen a ukazuje na zřetelné 

stopy po hlavonožcích. „Tady najde 
nějakou zkamenělinu opravdu každý,“ 
všímá si.

Stezka se vydává pod Lochkovský 
most, pod kterým čeká druhé velké 
stoupání. Nahoře trasa směřuje na 
nejúchvatnější vyhlídku celé trasy –  
pohled na cementárnu z  vrcholu Ra
dotínských skal. „Tady se to ne okou
ká, výhled zaujme opravdu každého,“ 
míní Kuba Mareš. Tajným tipem je 
dorazit sem vpodvečer, kdy průmy
slový komplex svítí a  dojem je ještě 
znásobený. 

Cedule umístěná na vrcholu skály 
informuje o  průmyslové historii Ra

dotína. Málokdo už si dnes uvědo
muje, že v  centru stávala dlouhá léta 
cementárna, která zasypávala tehdy 
samostatnou obec velkou vrstvou še
dého prachu. Tehdy si Radotín roz
hodně nikdo se zajímavou přírodou 
nespojoval.

Ze skály vedou naše kroky do Slavi
čího údolí. Tady stojí druhý přístřešek 
s posezením. Hydrogeolog Jakub Ma
reš se pouští do výkladu o  změnách 
v pohybu podzemních vod, které způ
sobila stavba nedalekého dálničního 
okruhu. „Taková stavba samozřejmě 
má vliv na své okolí,“ vysvětluje. Nad 
Slavičím údolím pak trasa odbočuje 
na další zajímavou vyhlídku – tento
krát na lokalitu Eden. 

ZPĚT K ŘECE
Z  Malého háje vyjdeme kousek od 
místa, které Radotín „proslavilo“ 

široko daleko. Stával zde památník 
Rudých letnic. Komunisté jej stejně 
jako celou událost z 30. let minulého 
století využívali v  rámci své propa
gandy. Informační tabule nezapo
míná ani na mlýny. Ty dříve patřily 
k životu podél nedalekého Radotín
ského potoka. K  oblíbeným histo
rickým fotkám, které nechybí na 
tabulích lemujících naučnou stezku, 
patří bruslaři na zdejší zamrzlé ná
drži a  lyžaři v blízkosti zasněžených 
lomů.

Závěrečná část stezky vede sídlištěm 
a místy, kde dřív stávala stará cemen
tárna. Poté zde bylo dlouho rumi
ště, před rokem 1989 na tomto místě 
začalo vyrůstat nedokončené velké 
sídliště. Nechybí ani informace o tom, 
jak se místo zanedlouho promění na 
nové centrum Radotína s opravdovým 
náměstím a obchodní třídou.

Stezku jsme prošli za tři hodiny. „Je 
možné si ji v půlce zkrátit, asi na sedm 
kilometrů po opuštění Černé rokle 
podél Radotínského potoka,“ říká 
Kuba Mareš. A připomíná, že naučná 
stezka už se objevuje na turistických 
mapách, populární Mapy.cz nejsou 
výjimkou. 

Petr Buček

Jakub Mareš ukazuje na jedné z tabulí QR kód, který odkazuje na další informace o naučné stezce.

Ortocerový lůmek je plný zkamenělých památek na časy, kdy byl Radotín 
součástí mořského dna.

Stezku lemují zelené turistické značky a rozcestníky. Trasa nabízí několik vyhlídek. Tato je z Malého háje nad Edenem.

Naučná stezka Radotín má na své trase dva přístřešky s posezením.

Výhled na cementárnu působí až magicky.
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Atleti zůstávají ve druhé lize, uspěli i mladí závodníci
Ve druhé polovině atletické dráhové sezony vyvrcholily soutěže družstev a sezonu završili také žáci, na které čekalo mist-
rovství České republiky.

Pozvánka do Chuchle

Zveme všechny zájemce o skutečný běžecký zážitek – 20. listopadu pořádá 
radotínská atletika 2. ročník přespolního běhu pro všechny kategorie na 
dostihovém závodišti ve Velké Chuchli.

INFO

Už v  srpnu uzavřeli své půso
bení muži ve druhé atletické 
lize, poslední kolo proběhlo 

v  Kladně. Muži obsadili čtvrté místo 
a celkově v osmičlenné skupině skon
čili sedmí. Díky tomu budou pokračo
vat ve stejné soutěži i příští rok. 

Výborným výkonem se prezentovala 
družstva staršího žactva. Žáci i  žákyně 
se dostali mezi devět nejlepších družstev 
v Praze z 27 přihlášených v každé kate
gorii. Žáci v  pražském finále i  s  lehce 
oslabeným týmem obsadili sedmé 
místo. Nejlépe si vedl Lukáš Buchal –  
důkazem je jedno druhé a  dvě třetí 
místa, celkem tak získal pro svůj tým 
25 bodů (boduje se od 1. do 10. místa 
v disciplíně, a to od 11, 9 až do 1 bodu). 

Žákyně skončily na rovněž velmi 
dobrém devátém místě. Největší 
bodový přísun zajistila Justýna Fílová, 
jež v oštěpu a v bězích na 100 i 200 m 
překážek získala 16 bodů.

BLÝSKLI SE TAKÉ MLADŠÍ ŽÁCI
Mezi nejlepší pražské týmy se probojo
valo i smíšené družstvo mladšího žac
tva. Mladší žáci vyhráli svou skupinu, 
a  tak na radotínský oddíl padlo pořa

datelství semifinále. Pro tyto účely bylo 
nutné pronajmout stadion na Fakultě 
tělesné výchovy a  sportu. Pořadatel
ství se podařilo stejně jako vystoupení 
mladých atletů. Mladší žáci skončili 
na druhé příčce a postoupili mezi osm 
nejlepších v Praze – z celkem 43 oddílů. 

Mezi elitu se náš tým dostal po třech 
letech a  obsadil osmé místo. Nejvíce 
se dařilo radotínské atletce Janě Hni
lisové, která v  kriketu obsadila třetí 
místo za hod dlouhý 52 metrů. Díky 
tomu se dokonce dostala do výběru 
Prahy na mezikrajové utkání, kde 
v oštěpu v konkurenci závodnic z dal
ších pěti krajů obsadila rovněž třetí 
místo za 31,86 m. Vytvořila tak nový 
oddílový rekord. 

Jak si vedly další týmy? Radotínské 
družstvo žákyň B se probojovalo do 
finále D a obsadilo celkově 36. místo. 
Dorostenky se po čtyřech kolech 
dostaly na osmé místo, dorostenci 
obsadili desátou příčku. Družstvo žen 
závodilo letos v  pražském přeboru, 
kde se ve čtvrtém kole umístilo na 
pátém místě, a  stejná příčka radotín
ským atletkám patří také v  celkovém 
součtu sezony. 

Na poli individuálních závodů bylo 
jasným vrcholem atletické sezony 
mistrovství České republiky mužů 
a  žen do 22 let, které proběhlo na 
konci srpna v Brně. V hodu oštěpem 
dal o sobě vědět junior Ondřej Kříž, 
který se prosadil i  mezi o  čtyři roky 
staršími atlety. Výkonem 66,37 m se 
dlouho držel na medailové pozici, až 
poslední pokus ho odsunul na čtvrté 
místo.

Výborně se na šampionátu prezen
toval i  další radotínský závodník Jan 
Šedivý, který v trojskoku posunul hod
notu oddílového rekordu na 14,05 m 
a obsadil devátou příčku.

NEJPOČETNĚJŠÍ ZASTOUPENÍ ZA 
30 LET
Žáci a  žákyně si vrchol individuální 
sezony odbyli v  Jablonci nad Nisou, 
kam se na víkend 17. a 18. září vydalo 
hned devět závodníků radotínského 
oddílu. Nejlépe se dařilo Lukáši 
Buchalovi, který v běhu na 60 m nej
prve postoupil z  rozběhu díky času 
7,31 s. Ve finále pak obsadil osmé 
místo časem 7,46 s (čas z rozběhu by 
ho vynesl na třetí pozici). 

V  závodě na 150 m zaběhl čas 
17,67 s (vyrovnané osobní maximum) 
a patřilo mu desáté místo. V sobotu se 
ještě s  Matějem Jordanidisem, Fabia
nem Svobodou a  Armelem Rémym 
Tsouassou postaral o zlepšení oddílo
vého rekordu ve štafetě 4 × 60 m. Borci 
závod dokončili v čase 28,87 s a brali 
11. příčku. Ve stejném složení běželi 
i  štafetu 4 × 300 m, v  té obsadili 
17. místo. 

Ve štafetách se představily také 
radotínské žákyně. Na 4 × 60 m ve 
složení Karolína Vyšná, Julie Leinwe
berová, Justýna Fílová a  Stela Popelí
ková štafetu nedoběhly pro špatnou 
předávku. V  dlouhé štafetě vymě
nila Popelíkovou Štěpánka Emlerová 
a děvčata doběhla jednatřicátá. 

Individuálně se představila Jus
týna Fílová na 100 m překážek, kdy 

časem 15,63 s obsadila 18. místo. Na 
stejné trati startoval i  Matěj Jordani
dis a v nepříznivém, studeném a deš
tivém počasí zaběhl osobní rekord 
15,04 s. V  běhu na 300 m si osobní 
rekord zlepšil i Armel Rémy Tsouassa, 
s časem 39,11 s obsadil 21. příčku. 

Celkem devět startů na republiko
vém šampionátu (nejvíce za posled
ních 30 let), finálová účast, jeden 
oddílový rekord a  další dva osobní 
rekordy – to je v součtu velmi slušná 
bilance a celkově povedené vystoupení 
mladých atletů na mistrovství ČR.

Koncem září atleti pořádali na svém 
radotínském stadionu rozlučkové 
závody se starou dráhou, která se podle 
plánů na přelomu října a listopadu má 
strhávat, a  začne rekonstrukce celého 
zázemí pro atlety. 

Petr Dubský
Starší žákyně a žáci oddílu SC Radotín na pražských finálových závodech
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Cyklisté sprintovali 
do prudkého kopce

Ski a  Bike Centrum Radotín 
oslavilo 34. narozeniny a  pro 
své příznivce připravilo závod – 

sprint do vrchu. Startovalo se v Prvo
májové, cíl byl nahoře na Lahov
ské. Ve vysokém tempu překonávali 

20procentní stoupání nad restaurací 
Pivní sanatorium a následující prudký 
výjezd na Lahovskou za značkou 14 %. 
Nejrychlejší jezdci zdolali strmý sprint 
s časem okolo pěti minut. 

(red)

Prudké stoupání a dlážděná vozovka vytvořily trasu závodu.
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Basketbaloví veteráni skončili 
čtvrtí na turnaji v Litvě

Basketbalové družstvo Urnový háj 
Radotín se v říjnu zúčastnilo pres
tižního turnaje veteránů, který se 

konal v  litevském lázeňském městečku 
Palanga na břehu Baltského moře. Tur

naj proběhl v  rámci oslav 100 let litev
ského basketbalu. Radotínští veteráni 
pod vedením kapitána Jury Pavlačky 
obsadili čtvrté místo v kategorii 65+. 

(rsk)

Urnový háj Radotín na turnaji v Litvě
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Ester Hajnovičová dál vesluje 
za olympijským snem

Radotínská veslařka Ester Hajno
vičová, studentka Gymnázia Oty 
Pavla, má za sebou další úspěš

nou sezonu. Sedmnáctiletá závodnice 
oddílu SK Hamr počtvrté za sebou 
vybojovala titul mistryně republiky ve 
dvojce bez kormidelníka a  podruhé 
v řadě zvítězila v závodě osmiveslic žen 

při Primátorkách. Pokračuje tak její sen 
o startu na olympiádě. 

Pokud půjde vše podle představ 
mladé veslařky, představí se na let
ních olympijských hrách v roce 2028, 
které bude hostit Los Angeles. Ester se 
blýskla už loni v závodě osmiveslic na 
juniorském mistrovství Evropy v Mni

chově, kde startovala ještě jako doros
tenka. Letos sice patří mezi juniorky, 
ale nastupuje i  do lodí s  dospělými 
veslařkami. Sklízí při tom úspěchy. 
V závodě osmiveslic na republikovém 
šampionátu letos patřila do vítězné 
sestavy a  může se pochlubit dalším 
titulem mistryně České republiky. 

Mladá veslařka je členkou Sportov
ního centra mládeže, které podporuje 
největší talenty. Patří také do juniorské 
reprezentace. „U  veslařského sportu 
hraje velkou roli psychika, fyzická 
kondice i technika, která je u veslování 
jedním z  nejdůležitějších a  nejnároč
nějších faktorů vůbec. Ester všechny 
tyto faktory drží za opratě a  klestí 
si cestu vstříc svému olympijskému 
snu,“ říká Luboš Ondráček, trenér 
mladé sportovkyně. 

Ester zároveň děkuje vedení 
radotínského gymnázia a celému pro
fesorskému sboru za to, že jí vycházejí 
vstříc a podporují ji zvládat při studiu 
její náročný sport. 

(buč)

Ester Hajnovičová s medailí na krku po dalším úspěšném závodě
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Havelské posvícení bylo ve znamení koncertů i oslav RSK
Říjnové Havelské posvícení bylo vydařené nejen po kulturní stránce. Na dvou pódiích se vystřídaly desítky umělců, ať již míst-
ních či přespolních, jedlo se, pilo se, zkrátka pravé hody.

Návštěvníci se vlnili v  rytmech 
jazzu, rocku či rock and rollu, 
sobotní večer oživily balkánské 

rytmy a  v  neděli to na pódiu rozpálila 
Laura a  její tygři. Bohatý program se 

odehrával jak na velkém pódiu u  rad
nice, tak i na malém v Loučanské ulici. 
Malou či velkou radost si návštěvníci 
mohli pořídit z více než 80 stánků a v díl
ničkách pro děti se vyrábělo a tvořilo po 

celý víkend. Komu to ještě nestačilo, 
mohl se svézt na kolotočích u Ondřeje.

A  aby té slávy nebylo málo, osla
vil Radotínský sportovní klub stoleté 
výročí svého založení. Plakety význam
ným osobnostem radotínského sportu 
předával senátor a  kandidát na prezi
denta v  nadcházejících volbách Pavel 
Fischer. Mezi oceněnými byl i radotín
ský starosta Karel Hanzlík coby dlou
holetý činovník, hráč a  úspěšný tre
nér radotínské basketbalové mládeže, 
místostarosta Miroslav Knotek jako 
starosta radotínského Sokola, bývalý 
kapitán či trenér české lakrosové repre
zentace i radotínských mužů, a bývalý 
radní a  dlouholetý vodák Milan Bou
zek. Mezi oceněnými nechyběly ani 
další významné postavy radotínského 
sportu jako bývalí předsedové volejba
lového oddílu Adolf Adensam, Ladi
slav Damašek nebo Michal Šmrha. Za 
basketbal se dalšího ocenění dočkal jak 

bývalý předseda Jan Kysela, tak i  ten 
současný Karel Švejkovský.

Plaketu obdržel první český hráč 
hrající NBA Jiří Zídek ml. Za atletiku 
byla navržena bývalá předsedkyně 
a  trenérka MUDr. Dana Rejchrtová. 
Za přínos pro radotínskou kopanou 
obdrželi plaketu předsedové Karel 
Klíma a  Milan Demjanenko, sekre
táři Ladislav Císařovský a  Richard 
Bogdanov, za nohejbal zasloužilý hráč 
Štefan Ušiak, bývalý a současný před
seda Václav Pavlát a Jiří Majer, za tenis 
Anna Kindlová bývalá předsedkyně 
a  hráčka tenisu, rovněž i  trenérka 
a  hráčka basketbalu nebo Jiří Kasík 
jako trenér a bývalý člen vedení tenisu 
a excelentní hráč kopané.

Své oceněné zástupce má i kuželkář
ský oddíl, a to v podobě dlouholetého 
hráče a  předsedy Jiřího Ujhelyi, nebo 
badminton, který zastupoval předseda 
oddílu, dlouholetý hráč a mezinárodní 

rozhodčí Mojmír Hnilica. Mezi přebí
rajícími plaketou za zásluhy o  rozvoj 
radotínského sportu byli i  Rostislav 
Hrych, současný předseda Radotín
ského SK a  předseda softballové části, 
který předávání ocenění moderoval, 
anebo Pavel Švitorka, předseda RSK 
v  letech 2004–2007, který je aktuálně 
předsedou volejbalového oddílu.

Na posvícení přijela i  delegace 
z  partnerského města Burglengen
feld, vedená starostou Thomasem 
Geschem. Letos je to totiž již 30 let, 
co Radotín a Burglengenfeld uzavřely 
partnerství. V  rámci návštěvy bylo 
domluveno pokračování spolupráce 
nejen v  sociální oblasti, mezi škol
skými zařízeními v  obou městech, 
ale také další vystoupení kapely Vill
age´n´Town složené se zaměstnanců 
bavorské radnice na Havelském posví
cení v říjnu 2023. 

Eva Javorská
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Laura a její tygři

Výstava dresů jako součást oslav 100. výročí RSK Ochutnat bylo možné například alpské sýry. Pro děti byla na programu řada vystoupení.

Kolotoče u OndřejeNechyběli ani radotínští bubeníci.

Senátor a prezidentský kandidát Pavel Fischer

Kapela Circus Problem zahrála balkánskou hudbu.

Tradičně bohatý byl dětský program posvícení. Koncert Vojtěcha Drahokoupila Temperamentní muziku představila kapela Mr. Loco.


