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Vážení
spoluobčané,
jistě jste si všimli,
že práce na lávce
přes Berounku
náhle v červenci
utichly. Ačkoliv
konstrukce mostovky leží na podpěrách a do dokončení nového přemostění zbývalo jen několik týdnů,
stavební firma Raeder & Falge neočekávaně změnila majitele a k překvapení všech zainteresovaných
stáhla své pracovníky z většiny staveb, které rozpracovala. Překvapení
byli i sami pracovníci této firmy.
Díky snaze vedení radnice,
a zvláště chci poděkovat svému zástupci Mirku Knotkovi a radnímu
Petru Šiškovi, se stavba dala na konci
července do pohybu. Situace nebyla
a není jednoduchá, stavební firma
po změně svého vlastníka přestala na
čas úplně komunikovat. Materiál na
dostavbu lávky je připravený, v tom
problém není. Ten je spíše v právní
rovině. O vývoji situace okolo lávky
vás budeme informovat.
Jsem rád, že se současná všeobecně komplikovaná situace nepromítá do dalších radotínských staveb.
Modernizace železniční trati, stavba
podchodů i rekonstrukce nádraží
pokračují podle plánů a vše směřuje
k tomu, že to nejdůležitější – podchody a nástupiště – budou hotové letos v prosinci. Koncem srpna
by měl být znám i vítěz soutěže na
výstavbu cyklo-pochozí lávky, jež
propojí centrum od ulice Na Betonce podél severní strany nového
železničního mostu s podchodem
pod tratí u restaurace Rozmarýn.
Především školáci tak dostanou bezpečnou přístupovou cestu směrem
ke školnímu areálu.
Přeji vám pevné zdraví a klidný
zbytek prázdnin!
Váš
Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Celé podchody a všechna nástupiště od prosince
V červenci uplynulo 160 let od příjezdu prvního vlaku do Radotína, na září se chystají oslavy tohoto
výročí. Zároveň se přiblížil konec hlavních prací na trati, v prosinci se cestující dočkají tří moderních
nástupišť a dvou bezbariérových podchodů.
Foto: Petr Buček

Slovo starosty

Číslo 8/2022

Z nového třetího nástupiště odjíždějí vlaky v obou směrech.

O

slavy 160. výročí železničního
spojení Radotína se Smíchovem na jedné straně a s Bavorskem na druhém konci proběhnou
v rámci zářijového Burčákobraní, které
se koná v sobotu 10. září. Radotínská
radnice chystá spolu se Správou železnic Den se železnicí. Podrobný pro-

gram akce přinesou zářijové Noviny
Prahy 16.
Současné plány ukazují, že hlavní
práce na radotínské části tratě skončí
letos v prosinci. Správa železnic slibuje,
že v úterý 20. prosince budou hotové
v celé délce oba podchody a do tohoto
dne dokončí také všechna tři nová

nástupiště. „Modernizace železnice byla
nutná kvůli zvýšení bezpečnosti na trati.
Na druhou stanu je mi jasné, že to je
velmi komplikované období. Práce se už
ale chýlí ke konci a komfort cestujících
už bude jen lepší a lepší. Také vlaková
spojení by měla být spolehlivější. Každopádně děkuji všem občanům Radotína

Inzerce

5 let v pohodě
Ke každému skladovému nebo nově objednanému vozu od nás nyní dostanete ŠKODA
Předplacený servis ve variantě STANDARD na 5 let nebo 60 000 km. Po dobu 5 let Vás tak
nečekají výdaje za servisní prohlídky. ŠKODA Předplacený servis se vztahuje ke konkrétnímu
vozu bez ohledu na změnu majitele. Navíc je doložena řádná servisní historie, obě tato fakta
zvyšují hodnotu vozu při následném prodeji. Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem.
Jedná se zejména o servisní prohlídky podle stanoveného servisního intervalu zahrnující
výměny motorového oleje, výměny filtrů, výměnu brzdové kapaliny, zapalovacích svíček a další
úkony prováděné v rámci servisních prohlídek a také prodloužení záruky mobility.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675, www.femat.cz

5 LET

V POHODĚ

za trpělivost, uvědomuji si, že to pro
mnoho lidí nebylo jednoduché období,“
říká radotínský starosta Karel Hanzlík.
Radotínská radnice úpravy tratě
v okolí radotínského nádraží projednávala se Správou železnic mnoho let
dopředu. Do projektu prosadila vznik
druhého podchodu, který nahradí přejezd v ulici Na Betonce, jenž se v prosinci
po zprovoznění rozšířeného podjezdu
naproti Jankovce definitivně uzavře (od
8. srpna bude kompletně uzavřený i pro
chodce). Stihla zkoordinovat složitou
úpravu křižovatky pod Korunou, bez
níž by po uzavření přejezdu vznikl problém s příjezdem před nákupní středisko.
Radnice rovněž vyjednala stavbu nové
výpravní budovy, která se v nejbližší době
začne stavět. Jejím zájmem je také získat
historický nádražní objekt, kde umístí
služebnu městských strážníků.
„Dlouholetá příprava a konstruktivní komunikace s investorem modernizace se vyplatila. U nás modernizace
v příštích měsících skončí, dále na trati
směrem do Berouna práce proběhnou
až v dalších letech. Vše navíc komplikuje současná složitá situace spojená
s covidem, cenami stavebních prací
a materiálu,“ uvádí radotínský místostarosta Miroslav Knotek. V některých obcích se Správa železnic nemohla
dohodnout s místními samosprávami
na průběhu rekonstrukce, proto se další
etapa modernizace trati odehraje až za
Karlštejnem. Ekonomická opatření ale
práce odsouvají už i tam.
Petr Buček

Pokračování na str. 3
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Bypass neboli samostatný pruh pro auta ze směru od Černošic (snímek před
asfaltováním).

O

d pátku 5. srpna bude křižovatka pod Korunou zpátky
v plném provozu, skončí

pokládka finálního povrchu (termín
je platný k 28. červenci, kdy měly tyto
noviny uzávěrku). Křižovatka s novým

Práce na lávce
pokračují
Foto: Petr Buček

asfaltem má za úkol zlepšit provoz aut
ve středu Radotína.
Díky samostatné větvi neboli
bypassu umožní plynulejší jízdu
vozidlům ze směru od Černošic,
která pokračují dále do Výpadové
ulice. Nové je také přemostění
potoka, jímž dojde k napojení chystaného Centra Radotín. Ze všech
směrů má nyní křižovatka dva
jízdní pruhy. Provoz na křižovatce
řídí semafory, hlavní silnice vede
ze směru od Horymírova náměstí
rovně k cementárně.
Stejně jako ostatní komunikace
první třídy patří i nová křižovatka pod
správu Technické správy komunikací
hlavního města Prahy. Tato organizace
také rekonstrukci křižovatky financovala a bude o ni pečovat.
(red)

Volby 2022: do zastupitelstev městské části a hlavního města
V září budou občané vybírat své zástupce do Zastupitelstva hlavního města Prahy a také do zastupitelstev městských
částí. Volby se konají v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.
KDO MŮŽE VOLIT?
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Voliči jsou zapsáni do stálého seznamu voličů.
Právo volit v komunálních volbách má i občan jiného státu, který je v den voleb hlášen v příslušné městské části k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva. Nyní již nemusí předem žádat o zapsání do stálého
seznamu voličů (jako tomu bylo v případě všech předešlých voleb).
Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na
základě jeho trvalého bydliště.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
JAK SE VOLÍ?
Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, buď platným občanským průkazem,
nebo cestovním dokladem. Doporučujeme tedy předem zkontrolovat si platnost potřebných dokladů. Pokud bude občanský průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem.
Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam do ní vloží upravené hlasovací lístky, a to jak do zastupitelstva městské části, tak do Zastupitelstva
hlavního města Prahy. Následně tuto obálku vhodí do volební urny.
Úpravu hlasovacích lístků může volič provést přímo v prostoru k tomu vymezeném, za zástěnou, nebo si je může přinést
upravené již z domova a za zástěnou je již pouze vloží do úřední obálky.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voličem přítomen, a to ani člen okrskové volební
komise. Pouze s voličem, který sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či psát, může být
přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek upravit a vložit do obálky.
Volič rovněž může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby volební právo mohl uskutečnit mimo volební místnost,
zpravidla doma. Požádat může před volbami na úřadu své městské části, ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise,
kam přísluší. Na takovouto žádost vyšle okrsková volební komise své dva členy s přenosnou schránkou přímo do místa
bydliště voliče.
ROZNOS HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do místa jejich trvalého bydliště. Hlasovací lístky musí volič obdržet nejpozději 3 dny před volbami. Pokud by nebyly voliči v tomto termínu doručeny, může si je vyžádat na úřadu městské části nebo
ve dnech voleb přímo ve své volební místnosti.

Na konci července se práce na lávce opět rozběhly.

S

tavební práce na lávce propojující Radotín se Zbraslaví
nabraly během července zpoždění. Důvodem byly problémy na
straně dodavatelské společnosti Raeder & Falge, která na konci června
změnila majitele. Nový vlastník přestal na tři týdny komunikovat se svými
subdodavateli a zastavil stavební činnost na všech svých stavbách. Ve
druhé polovině července se však práce
na lávce opět rozběhly (jedná se o stav
k 28. červenci, kdy měly tyto noviny
uzávěrku).
„Firma Raeder & Falge, která zvítězila ve výběrovém řízení na radotínskou lávku, se stáhla i z dalších započa-

P

o přibližně 60 letech od
svého vzniku má urnový
háj v Radotíně poprvé kříž.
Jeho vysvěcení se ujal radotínský
farář Timotej Maria Pavel Vácha.
Autorem kříže je Ladislav Orlich.
Urnový háj prošel v zimě terénními

MOŽNOSTI ÚPRAVY HLASOVACÍHO LÍSTKU
Hlasovací lístky obdrží voliči dva. Jeden do zastupitelstva městské části a druhý do Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Na hlasovacích lístcích budou uvedeny všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Do Zastupitelstva městské části Praha 16 vyberou voliči 15 zastupitelů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy volíme 65 členů.
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit, tj. koho volí:
První možností je dávat tzv. „malé“ křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Svůj hlas jim volič dá, když křížkem označí
čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Volič může dát hlas právě tolika kandidátům, kolik se volí zastupitelů,
nebo méně. Pokud by však zakřížkoval více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude hlasovací lístek neplatný.
Druhou možností je užít tzv. „velký“ křížek a volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany. Tímto způsobem volič dává hlas všem kandidátům
vybrané strany. Kdyby však volič křížkem označil dvě nebo více stran, byl by hlasovací lístek neplatný.
Třetím a zřejmě nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič kombinuje „malé“ křížky
a „velký“ křížek. To znamená, že volič označí jedním velkým křížkem jednu kandidující stranu a k tomu zvolí „malými“
křížky jednotlivé kandidátky, ovšem pouze z jiné strany, než kterou označil velkým křížkem.
Tato kombinace funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s malými křížky a dále tolika kandidátům označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtů členů zastupitelstva, kteří mají být voleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
 uto třetí možnost můžeme vysvětlit na příkladu. Když se volí 15 zastupitelů a volič dá „velký“ křížek některé straně
T
a 4 „malé“ křížky kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 4 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 11 kandidátům (15 – 4) ze strany, které dal „velký“ křížek.
Volební místnosti v Radotíně zůstávají stejné jako při minulých volbách s výjimkou volebního okrsku 16005 „Benátky“,
který bude mít volební místnost přesunutou do historické budovy Základní školy Praha-Radotín na náměstí sv. Petra
a Pavla.

Souhrnné informace k volbám včetně přehledu kandidujících subjektů, kontaktů a volebních místností v celém správním obvodu Praha 16 přineseme v zářijovém vydání Novin Prahy 16.

tých staveb v různých krajích. Městská
část se ihned po zjištění problémů
v komunikaci mezi dodavatelskou
společností a subdodavateli zapojila
do jednání a společně se smluvními
stranami připravila kroky k co nejrychlejšímu pokračování stavby. Není
však zatím jasné, jestli stavební firma
neskončí v insolvenci, což by dokončení lávky zpozdilo,“ uvádí místostarosta Městské části Praha 16 Miroslav
Knotek.
Původní lávka byla odstraněna letos
v dubnu, již 1. června byla speciálním
jeřábem instalována na pilíře ocelová
konstrukce.
(red)

Urnový háj má novou
dominantu – dřevěný kříž

Foto: Eva Javorská

Foto: Petr Buček

Asfaltování křižovatky končí

Z úřadu

Vysvěcení nového kříže v urnovém háji

a stavebními úpravami, díky kterým
vedle nově vybudovaných cestiček
a laviček získal také široké schodiště, vedoucí k novému kříži. Třímetrový kříž se tak stal dominantou
celého hřbitova.
(jav)
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V Radotíně bude hotovo, opravy dále na Beroun se odkládají

Foto: Petr Buček

Michal Krošlák ze Správy železnic má na starost modernizaci trati mezi
Radotínem a Smíchovem. V rozhovoru uvádí, že se práce na trati do
Berouna kvůli aktuální komplikované situaci pozdrží. V Radotíně však
bude letos v prosinci hlavní část prací hotová.

Michal Krošlák ze Správy železnic na novém nástupišti

Č

ervenec přinesl mnoho komplikací pro cestující, máme
to nejhorší za sebou?
Hlavní výluky už skončily. V červenci
jsme propojovali koleje dál od radotínské výpravní budovy s kolejí na Dobřichovice, proto se jezdilo ze starých
nástupišť. Skončily také výluky mezi
Smíchovem a Radotínem, kde už je
plný dvoukolejný provoz. A z Chuchle
do Radotína máme k dispozici čtyři
koleje.

Kdy budou hotové druhé půlky
podchodů?
Celý podchod nahrazující přejezd,
který vede z ulice Na Betonce k bistru
Luna, chceme zprovoznit do konce
letošního listopadu. Druhý podchod
před výpravní budovou kompletně
otevřeme 20. prosince. Od tohoto dne
budou hotová všechna tři nová nástupiště a podchody ve svých plných délkách. Vlaky ale budou ještě něco přes
dva měsíce stále zajíždět v obou směrech ke třetímu nástupišti. Na kolejích
blíže k budově budeme až do konce
února 2023 dodělávat trakci a zabezpečení.

Kdy budou podchody vybavené
informačními tabulemi a kamerami?
Podchody budou kompletně hotové
do 20. prosince letošního roku. Spolu
s nástupišti a výtahy dostanou dva
kamerové systémy, aby byla všechna
místa na nádraží pod kontrolou
a nedocházelo k jejich poškození.
Kamery se budou vzájemně překrývat
a doplňovat, jeden okruh bude mít ve
správě Městská část Praha 16, druhý
bude náš, Správy železnic. Věřím, že
to vandaly dostatečně odradí. Informační tabule budou v prosinci už také
sloužit cestujícím.
Mnoho lidí už se těší na to, až
nebudou muset chodit po dočasné
montované lávce nad tratí. Její
konec nastane kdy?
Právě toho 20. prosince, kdy budou
otevřené oba podchody v celé délce.
Jakou rychlostí budou vlaky od
příštího roku do Radotína jezdit?
Do doby, než bude hotová celá větev
z Prahy do Berouna, nebude na trati
zabezpečovací systém ETCS. Kvůli
tomu bude maximální rychlost snížená na 100 km/h. Až tady ETCS
bude, pak vlaky pojedou rychlostí až
120 km/h a soupravy s naklápěcími
skříněmi, což je například Pendolino,
budou moct jezdit rychlostí 140 km/h.
Kdy začne stavba nové radotínské
výpravní budovy?

Její podoba je konečná? Už se ví,
co bude uvnitř?
Podoba výpravní budovy se už
nemění. Uvnitř vznikne čekárna,
pokladny, kavárna a měla by tam být
i prodejna pečiva. Nebude chybět ani
venkovní posezení.
Do staré nádražní budovy se plánuje stěhování městské policie
a úřadu práce. Vítá Správa železnic přítomnost strážníků?
Jsme rádi, že budova najde další využití
a nebude chátrat. Díky přítomnosti
městské policie se navíc zvýší bezpečnost a dohled nad železniční stanicí.
Zůstane zachována historická
dlažba před starou budovou?
Víme o ní a zůstane na svém místě
v tom stavu, v jakém je.
Kdy uzavřete přejezd v ulici Na
Betonce?
Dle domluvy s radotínskou radnicí
ho nezavřeme dříve, než dokončíme
rozšíření podjezdu a podchodu mezi
ulicí Prvomájovou a Jankou. Počítáme
tedy s termínem na přelomu listopadu
a prosince.
A Vrážskou ulici před tímto podjezdem otevřete kdy?
Pro automobilovou dopravu se silnice
otevře nejpozději začátkem září.
Kam se z Radotína přestěhujete
s modernizací?
Měli jsme pokračovat mezi Berounem a Karlštejnem. Žádost o dotaci
z Evropské unie ale byla vyřazena.
Budeme o ni žádat znovu, ale nyní to
vypadá, že dříve než na podzim roku
2023 práce nezačnou.
Asi máme v dnešní složité době
štěstí, že v Radotíně většina prací

a omezení pro cestující skončí
letos v prosinci…
Ano, dá se to tak říct. Správa železnic
bude patrně mít v příštích letech méně
prostředků na investice než v předchozích letech. A to se ceny stavebních
prací zvyšují, dále roste inflace. Těžko
odhadovat další vývoj.
Co odsun další modernizace na
trati do Berouna znamená pro
provoz vlaků mezi Smíchovem
a Radotínem?
Jelikož práce v příštím roce na trati
do Berouna pokračovat nebudou,
nezačnou ani výluky mezi Karlštejnem a Berounem. Doprava by měla
být spolehlivější. Na druhou stranu
stárnoucí trať umí pozlobit různými
neplánovanými výpadky.
Modernizace trati ze Smíchova do
Radotína trvá téměř tři roky, za tu
dobu jste čelili problémům s covidem, nárůstem cen stavebních
prací a začala válka na Ukrajině.
Co z toho přinášelo největší komplikace pro práce na stavbě?
Při koronaviru jsme měli problém
s pracovníky ze Slovenska, kteří pracují na trakčním vedení. Někdy bylo
velmi složité tyto lidi do Česka dostat.
Komplikací také je, že ceny materiálů
jsou nesrovnatelně vyšší než před
třemi lety.
Jaká je situace s nadjezdem ve
Velké Chuchli, který má nahradit
tamní přejezd?
V červnu bohužel na přejezdu
v Chuchli došlo k usmrcení chodce,
který vstoupil do kolejiště a smetl ho
vlak. Zrušení přejezdu a jeho nahrazení podchodem a nadjezdem je
z bezpečnostního hlediska velmi důležité. Brzy se budou zapracovávat připomínky občanů k podobě nadjezdu,
poté podáme žádost o stavební povolení. Nezačneme však dříve než v roce
2023 a práce poté potrvají nejméně
dva roky. Až po dokončení nadjezdu
dojde ke kolaudaci celé stavby mezi
Smíchovem a Radotínem.
Petr Buček

Foto: Správa železnic

Nové třetí nástupiště, které jste
v červenci na čas zavřeli, i půlky
nových podchodů už zůstanou
v provozu?
Přesně tak, poloviny podchodů už
budou cestující i chodci přecházející
železnici využívat napořád. Na novém
nástupišti fungují obě nástupní hrany
pro cestování v obou směrech. Provi-

zorní nástupiště směrem k ulici Prvomájová už se využije jen výjimečně při
krátkodobých několikadenních výlukách, kdy budeme například propojovat kabelovody nebo kanalizaci.

Jak bude poté vypadat provoz
vlaků? Ze kterého nástupiště se
bude cestovat do centra Prahy
a opačným směrem?
Směrem na Smíchov budou vlaky od
1. března 2023 jezdit z prvního nástupiště před výpravní budovou. V opačném směru vlaky přijedou na třetí
nástupiště.

Na místě pro tuto stavbu jsme už zbourali starou trafostanici, kterou jsme
přemístili do technologické přístavby
staré výpravní budovy. Stavbu zahájíme na konci letošního léta, potrvá asi
14 měsíců. Do konce roku 2023 by měla
být nová výpravní budova v provozu.

Nová výpravní budova se začne stavět v nejbližší době, hotová bude příští rok.

|4|

MAP / Komentáře

Podporu vzdělávání změnil covid i ukrajinská krize

Místní akční plán na podporu vzdělávání cílí na menší i větší děti.

P

řed třemi lety odstartovala
druhá fáze projektu s označením MAP II. „Záměr byl
jasný. S pomocí různých školení
a workshopů pro učitele a akcí pro
školáky a předškoláky jsme chtěli
zlepšovat matematickou a čtenářskou
gramotnost dětí, jejich polytechnické
vzdělávání a také vytváření rovných
podmínek ve vzdělávání,“ říká Iva
Houserová, která koordinuje projekt
v rámci správního obvodu Praha 16.
Kromě Radotína se do projektu
zapojují školy z Chuchle, Zbraslavi,
Lipenců i Lochkova.
POMOC PŘI COVIDU
Sotva se však druhá etapa MAPu
rozběhla, přišla první vlna covidu.
Školy přecházely na online výuku,
ředitelé škol a učitelé měli kvůli epidemii spoustu nové práce. „Ředitelé
byli zahlcení povinnostmi spojenými
s pandemií, nebylo možné se navzá-

jem setkávat. Plány v rámci Místního
akčního plánu jsme museli pozměnit,“
uvádí Iva Houserová.
Podpora se zaměřila na vybavování
škol počítači, na školení učitelů pro
distanční výuku. Projekty řešily větší
měrou kyberbezpečnost, MAP nabízel
online workshopy pro rodiče zaměřené na výchovná témata, na komunikaci s dětmi. „Na online workshopy
s psychology pro rodiče se nám přihlašovaly desítky zájemců, rekordem byla
účast 70 rodičů na jednom ze školení,“
vypočítává koordinátorka projektu.
Když už to vypadalo, že se s odeznívajícím covidem vrátí ve školách
vše do starých kolejí a MAP rozjede
naplno původně naplánované programy spojené s matematickou či
čtenářskou gramotností, začala válka
na Ukrajině. Například v Radotíně se
náhle objevila asi stovka ukrajinských
dětí utíkajících nejčastěji se svými
matkami před ruskou invazí.

„Pro nás to znamenalo opět změnit
strategii a pomoci školám zvládnout
novou situaci,“ říká Iva Houserová.
Spolu s týmem lidí, který například
zahrnuje radotínskou radní a učitelku
Simonu Barákovou nebo ředitelku
mateřské a základní školy Petrklíč
Larysu Vursta, spustili pár týdnů po
příjezdů prvních ukrajinských dětí
adaptační kurzy. Zapojily se do nich
desítky dětí především předškolního
a nižšího školního věku. „MAP sehrál
důležitou roli při koordinaci zvládnutí
celé krize. V radotínské Koruně se
rychle rozjely adaptační kurzy, podpořili jsme aktivity komunitního centra
Pexeso na Zbraslavi i adaptační koordinátory v Lipencích,“ uvádí Iva Houserová.
ZÁZEMÍ V KORUNĚ
Adaptační kurzy začaly ještě v březnu
a běžely do konce školního roku.
„Radotínu se v této nově vzniklé situ-

aci vyplatilo nové Kulturně-komunitní
centrum Koruna, v jehož prostorách se
část kurzů odehrála. Ve staré budově
Koruny vznikla dočasná školka pro
malé děti z Ukrajiny. Do podpory se
však zapojily i další firmy a organizace,“ říká radotínský místostarosta
Miroslav Knotek.
Rodina Marešových provozující velké pekařství dodávala dětem čerst
vé
pečivo, z lipenecké tržnice dostávali účastníci adaptačních kurzů ovoce
a svačiny. Školáci také obdrželi aktovky
a další školní vybavení od Centra humanitární pomoci Ukrajině, které sídlí
v bývalé výtopně v ulici Na Betonce.
Od září se díky několikaměsíční přípravě zapojí ukrajinské děti do běžného vzdělávání.
V současné době program MAP
pomalu přechází do své další fáze. Až
do půlky roku 2023 bude spíše udržovací, zaměří se na aktualizaci strategického plánu rozvoje území. Nové aktivity v rámci tohoto plánu pak ve větší
míře odstartují zhruba za 12 měsíců.
I přes covidovou a ukrajinskou krizi
se během posledních tří let podařilo
naplnit některé původně stanovené
cíle projektu. „Za nejvíce přínosné
považují zástupci škol možnost se pra-

videlně setkávat, sdílet a vzájemně se
inspirovat, a to nejen v rámci území
Prahy 16. Projekt MAP organizuje
inspirativní výjezdy,“ uvádí Iva Houserová. Například letos v červnu navštívili ředitelé a jejich zástupci z Prahy
16 školy v Písku. Prohlédli si základní
školu se zaměřením na polytechnické
vzdělávání, Waldorfskou školu i školku
a praktickou základní školu.
Výsledkem vzájemné inspirace mezi
jednotlivými vzdělávacími zařízeními je například zřízení čtenářských
koutků v ZŠ Vladislava Vančury na
Zbraslavi, která se nechala inspirovat
chuchelskou základní školou. Ta se
dlouhodobě věnuje podpoře čtenářské
gramotnosti žáků. „Podařilo se nám
také zapojit rodiče a zvýšit jejich zájem
o projekt, jeho aktivity a také obecně
o vzdělávání. A v neposlední řadě se
například osmáci radotínské základní
školy účastnili poradenského projektu
zaměřeného na výběr budoucí profese,“ uzavírá Iva Houserová.
Petr Buček

INFO
www.praha16.eu/MAP-II
www.praha16vzdelava.cz

Foto: Iva Houserová

Foto: Petr Buček

V Radotíně a okolních městských částech probíhá už pět let program MAP – Místní akční plán na podporu vzdělávání. Podobné
projekty využívají díky evropským dotacím obce po celé republice. „Jejich cílem je propojit a podpořit spolupráci škol, školek
a dalších vzdělávacích organizací z různých měst nebo městských částí, vzdělávat učitele a zlepšovat tak podmínky vzdělávání dětí do 15 let,“ vysvětluje Miroslav Knotek, radotínský místostarosta a předseda řídícího výboru MAP Praha 16.

Osmákům poradili lidé z praxe, jak si vybrat budoucí profesi.

Komentáře

Před 160 lety přijel první vlak. Co železnice Radotínu dala či naopak vzala?
VLAK PŘIVEZL VELKÉ ZMĚNY
tačí se zeptat lidí ze sousedních
obcí nebo městských částí, kde
vlak nemají, a většinou uslyšíte,
že by si jej tam také přáli. Přes všechny komplikace, které modernizace
trati přinesla a jež už jsou z větší části
za námi, je vlakové spojení s centrem
Prahy pro Radotín obrovskou výhodou.
Letošní 160. výročí otevření železnice mezi Smíchovem a Bavorskem
je krásnou připomínkou změny světa,
kterou železnice přinesla. Vlak posunul Radotín z vesnice na město a nakonec i na součást hlavního města.
Do zemědělsky zaměřené obce přinesl průmysl a nové obyvatele. A díky
vlaku, který je považován za ideální
příměstské dopravní spojení, se naše
městská část mohla v posledních letech proměnit na příjemné místo k bydlení ve spojení s okolní přírodou.
Když si ale na druhou stranu uvědomíme, že za celou dobu své 160leté
existence se trať nijak zásadně neopravovala, vypovídá to o zanedbanosti
dopravní infrastruktury v České re-

S

publice. To se však právě nyní v našem
případě mění a naše spojení s centrem
Prahy se už bude jen lepšit. Radotín se
modernizací tratě také zbavil velkého
hluku spojeného se starým železným
mostem nad silnicí u Horymírova náměstí, který pocházel právě ještě z 19.
století. Cestující už využívají bezpečné
nástupiště a bezbariérové podchody.
Radotín se díky tomu stává zase o kus
lepším místem k životu.
Jakékoliv oddalování rekonstrukce
trati, které vidíme na příkladu chuchelského nadjezdu nebo dále po trati
na Beroun, se nevyplatilo. Radotínská
radnice jednala se Správou železnic už
od roku 2007 o podobě podchodů i celého nádraží. Díky tomu se u nás práce
chýlí ke konci, i když se někdo může
domnívat, že vše mohlo proběhnout
rychleji. Nemohlo, jelikož stavba probíhala za plného provozu a v závislosti
na projednaných výlukách. A bohužel
to vypadá, že modernizace trati dále
směrem na Beroun jen tak nezačne.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

MINULOST I BUDOUCNOST JSOU
DALEKO
160 let je věru dlouhá doba; řekl bych
dokonce, že ani nemá smysl se tak
hluboko do minulosti ohlížet. Ostatně
sama železnice byla tenkrát avantgardou modernosti a na minulost pramálo hleděla. V tom se konečně mnoho
nezměnilo, vždyť první, co nám současná rekonstrukce přinesla, byla demolice nejstarší drážní budovy a stejně ignorantské a nevkusné překrytí
hodnotné zdi efemérní sprejeřinou.
Vznikne zde teď něco hodnotného?
Budou vlaky jezdit včas? Bude ta klikatá skulina opravdovou náhradou
zrušeného přejezdu? Myslím, že sebechvály a ujišťování, že nikde nikdo
nedělá nic tak dobře jako my tady
v Radotíně všechno, bude před volbami až až, pročež si dovoluji zdůrazňovat spíš ta negativa. Máme, co jsme
si vyjednali. Obě mé děti vyrostly na
staveništi. Tomu staršímu bylo třináct,
tak se mi už těžko rozlišuje, ze které
oranice povstane jednou nová dráha
a ze které třeba centrum. Jednou se
však dočkáme a s tím věčným provi-

zoriem bude konec! Snad to bude dřív
než za 160 let.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

ŽELEZNICE SNŮ A SKUTEČNOSTÍ
Jako pro jiné obce, i pro Radotín znamenala železnice moderní spojení
s okolním světem. Příslib pokroku
a rozvoje se naplnil v podobě dílen a závodů, které podněcovaly příliv nových
obyvatel. S odstupem 160 let je absurdní
hodnotit klady a zápory, vraťme se tedy
k současnosti.
Zatímco kdysi stavba 184km trati
trvala dva roky, renovace ani ne 9 km
dlouhého úseku probíhá o rok déle.
V rámci projektu za 3,7 mld. Kč došlo
k přehrazení silniční dopravy na několik měsíců z důvodu „úspor“ při stavbě
přemostění, která mohla trvat zlomek
času. Všechny úspory jsme nakonec
uhradili my – formou nepřetržitých dopravních kolon, prachu, hluku, omezení MHD atd.
Optimalizace logicky měla z vlaků „Esko“ udělat obdobu německého

S-Bahnu. Jenže to by čtyři koleje nesměly končit už u Betonky. Takhle budou rychlíky předjíždět osobní vlaky
jen při mimořádnostech. Ani desetiminutový interval rozšířený na odpoledne
v návrhu jízdního řádu není.
Radotín rozděluje protihluková zeď.
Že to jde i bez ní, se můžeme přesvědčit např. v centru Berlína, kde vede vytížená čtyřkolejka odhlučněná přímo
v kolejovém roštu a jeho bezprostředním okolí. Mohutné zdi jsou tam už jen
výjimkou – snad historická zkušenost?
Zbytečná omezení, nedostatky a promarněné příležitosti jen dokládají, že
opravdu nelze spoléhat na izolovaná jednání a naprosto jednostrannou
„diskusi“, která jen seznamuje občany
s dávno rozhodnutým. A už vůbec ne
v rukou těch, kterým jde hlavně o to se
dohodnout, ne bezvýhradně hájit zájmy
těch, které zastupují a jejichž trpělivost
opakovaně zkoušejí.
K optimalizaci se váže množství slibů, snad se naplní alespoň ten o spolehlivosti, který byl hlavním argumentem
pro celý projekt.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Vykoukovi skrývali v Radotíně parašutistu Opálku

Foto: Archiv

piny parašutistů patřil vedle Opálky
také Karel Čurda. Ten nakonec své
spolubojovníky vyzradil gestapu.
Adolf Opálka pobýval v Praze
zhruba od půlky dubna 1942. Útok na
Heydricha se stal 27. května v Libni.
Během těchto ani ne dvou měsíců se
pohyboval po Praze a měnil místa
pobytu. O parašutisty se často starali
Sokolové. A tak se na několik dní
dostal i do Radotína k rodině Vykoukových.
Po atentátu se spolu s ostatními parašutisty ukrýval v kostele
v Resslově ulici kousek od Karlova
náměstí. Tam svedli 18. června boj
s nacistickými vojáky. Adolf Opálka
umřel na kůru kostela po boku Jana
Kubiše. Zraněný Opálka užil cyankáli
a poté se i zastřelil.
Nacisté rozpoutali po smrti Heydricha a zlikvidování parašutistů velký
teror. Zemřely při něm tisíce lidí.
Válku nepřežily rodiny těchto československých vojáků ani ti, kteří je
ukrývali. Manželé Vykoukovi nebyli
výjimkou. Nacisté je zatkli 30. června
1942, věznili je na Pankráci, poté je
transportovali do Terezína a nakonec
do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byli 24. října 1942 zastřeleni.
Jejich děti, šestnáctiletá Naděžda
a dvanáctiletý syn Pravoslav, byli až do
konce války internováni spolu s dalšími dětmi zavražděných odbojářů.
Část této doby strávili v táboře ve Svatobořicích na jižní Moravě. Památku
na manžele Pavlu a Pravoslava připomíná v Radotíně pamětní deska
v sokolovně a s ní sousedící ulice
nesoucí jméno Vykoukových.

Před stěhováním do Radotína provozoval Pravoslav
Vykouk v Teplicích obchod s prádlem.

Foto: Archiv

P

ravoslav Vykouk byl před druhou světovou válkou starostou
Sokola v Teplicích. Po záboru
Sudet získal práci ve Středočeském
svazu elektrárenském a usadil se
spolu s manželkou Pavlou a dětmi
v Radotíně v ulici Ke Zděři čp. 320,
kousek od dnešního fotbalového
stadionu. Vykoukovi se zapojili do
odboje, pomáhali zatčeným Sokolům,
byli důležitým článkem příprav na
atentát, spoluorganizovali zásobování
parašutistů potravinami a potřebným
materiálem.
Podíleli se také na ukrývání parašutistů, československých vojáků, kteří
přiletěli z Anglie, aby zde bojovali
proti nacistům. Vykoukovi v Radotíně
několik dní ukrývali nadporučíka
Adolfa Opálku, velitele výsadku
s označením Out Distance.
Opálka seskočil z výsadkového
letounu 28. března 1942. Zranil si při
tom nohu, poté krátce pobýval u své
tety v Rešicích na jižní Moravě. Po pár
týdnech už byl ale v Praze a zapojil se
do přípravy atentátu na Heydricha.
Podle některých pramenů byl do
přísně utajované akce, o které nevěděli
kvůli možnému vyzrazení ani nejbližší
kolegové Gabčíka a Kubiše, přímo
zapojen, jakožto voják s nejvyšší hodností ostatním parašutistům velel.
Samotný útok na Heydricha provedli
Gabčík s Kubišem.
K hlavním úkolům Adolfa Opálky
patřila příprava útoku na plzeňskou
Škodovku, vyrábějící zbraně pro
německou armádu. Jeho skupina Out
Distance měla za cíl také akci proti
michelské plynárně. Do tříčlenné sku-

Foto: Archiv

Letos uplynulo 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tento významný čin namířený
proti německé okupaci vykonali parašutisté v čele s Janem Kubišem a Jozefem Gabčíkem. Při přípravách útoku se neobešli
bez podpory domácího odboje, v němž hráli významnou roli zástupci Sokola. Patřili mezi ně také manželé Vykoukovi, kteří
se po připojení Sudet k Německu přestěhovali na konci 30. let minulého století z Teplic do Radotína.

Pamětní deska na sokolovně připomíná vedle Vykoukových
také odbojáře Jaroslava Matějovského.

Sokolové byli nedílnou součástí domácího odboje,
výjimkou nebyl ani Pravoslav Vykouk (na fotce).

Foto: Archiv

Dcera Vykoukových: Opálkovi se líbily radotínské kopce

Dcera Vykoukových Naděžda (třetí zprava) navštívila před deseti lety
radotínskou Letopiseckou komisi.

V

roce 2012 přijela dcera Vykoukových, paní Naděžda Vratislavská, do Radotína, aby si
prohlédla své někdejší bydliště. Při
setkání se členy Letopisecké komise
zavzpomínala na události z dob války.
Zde je záznam jejího vyprávění:
Po komplikovaném a zdlouhavém
přestěhování z Teplic do Radotína
u Prahy se rodiče pravidelně scházeli
se známými z Teplic, většinou příslušníky Sokola, v kavárně Luxor na Václavském náměstí. Mezi těmito známými
byla i Lověna Veselá-Kaliberová, která
rodiče požádala o dočasné ukrývání
parašutisty nadporučíka Adolfa Opálky.

Jednou v neděli, když se rodiče vraceli ze schůzky v Praze, přijel s nimi
i Opálka. Nám dětem bylo řečeno, že
je to známý z Teplic, který u nás nějakou dobu zůstane. Tomu jsme nevěřili a tajuplná návštěva v nás vzbuzovala nejrůznější představy. Když jsme
vypozorovali, že Adolf, jak si od nás
nechával říkat, je při každém zazvonění ve střehu a nikdy se nepřiblíží
k oknu, bylo nám jasné, že se ukrývá,
a sdělili jsme svůj názor rodičům. Ti
nám řekli, že o tom nesmíme nikde
mluvit a v nejhorším případě máme
říci, že u nás byl strýček František,
tatínkův bratr.

Adolf Opálka u nás byl několikrát
a vždy před jeho odchodem tatínek
na kole projel Radotínem, aby zjistil, zda má bezpečnou cestu až na
nádraží. Bratr Slávek byl s Adolfem
i na dostizích v Chuchli. Scházeli se až
na okraji Radotína a před postranním
vchodem na závodiště se rozcházeli.
Adolf zde měl pravděpodobně nějakou
schůzku. Po závodech se na stejném
místě opět sešli. Adolf se nechtěl vracet do Radotína po silnici, ale nějakou
méně frekventovanou cestou. Slávek ho
vedl lesní cestou po kopcích, kde byl
pěkný výhled na krajinu, na Berounku,
Zbraslav, a utkvěla mu v paměti nečekaná Opálkova slova: „Jak je krásná, ta
naše vlast.“ I tato věta bratra utvrdila
v domněnce, že se nejedná o obyčejnou
návštěvu.
Když za Adolfem měla přijet jeho
dívka z Moravy, tatínek jel do Prahy
na nádraží, aby zjistil, zda dívka není
sledována a schůzka se může uskutečnit. Na jaře roku 1942, kdy přesně, už
si nepamatujeme, se přijel Adolf rozloučit s tím, že se už nevrátí. Ačkoliv byla
maminka nemocná, trval Adolf na tom,
že se s ní musí rozloučit a poděkovat.
Za krátký čas došlo k atentátu na
Heydricha a k prozrazení úkrytu
parašutistů v kostele v Resslově ulici.
Když se objevily fotografie parašutistů
v novinách, zjistili jsme, kdo u nás
vlastně bydlel. Rodiče nám to potvrdili a upozornili nás, abychom nebyli

překvapeni a nedali na sobě znát, že
někoho známe.
V následujících dnech rodiče
pozorně sledovali zprávy související s atentátem. 30. června 1942 ráno,
když nás tatínek budil, řekl, že teď už to
snad bude dobré, že už snad nepřijdou.
Tehdy jsme si uvědomili, v jakém napětí
vlastně rodiče celou dobu žili.
Tatínek odjel do práce, já do školy. Slávek měl odpolední vyučování, a proto
pomáhal mamince odvézt na poštu
balík. Když přicházeli k domovu, už
z dálky bylo vidět před domem osobní
auto. Maminka řekla: „Tak už jsou tady.“
Rozloučila se se Slávkem a poslala ho za
mnou do školy s tím, abychom se nevraceli domů a šli k tetě Fraňkové do Prahy.
Bratr chodil na Santošku do reálky a já
do obchodní školy na Smíchově. Tam za
mnou dojel a dohodli jsme se, že se uvolním ze školy a odjedu co nejdříve domů,
abych zjistila, co se děje. V Radotíně
jsem šla nejdříve k sousedům, kde
jsem zjistila, že maminku ráno odvezlo
gestapo a tatínek s dědečkem, šestasedmdesátiletým maminčiným otcem,
jsou doma. Šla jsem tedy domů. Tatínek
byl velmi rád, že jsem přišla, ale zároveň
měl obavu z návratu gestapa. Nechtěl,
abych byla doma, aby gestapo nesebralo
i mě. Proto mě poslal do Prahy k tetě.
Já se ale s bratrem domluvila, že se
sejdeme na smíchovském nádraží, kde
jsme se rozhodli vrátit zpátky domů,
zjistit, jak to dopadlo s tatínkem, a také

aby děda nebyl sám. Doma jsme našli
všechno rozházené, vyházené věci ze
skříní. Dozvěděli jsme se, že tatínka
odvedli četníci a dědu pro jeho vysoký
věk nechali doma.
Prázdniny jsme prožili v Radotíně
s dědou. Po nich Slávek bydlel u Fraňků
v Praze a já na dívčím internátě v Praze
v ulici V Jámě. 13. července přišel tiskopis se sdělením, že rodiče jsou na
Pankráci a mohou jednou za čtrnáct
dní dostávat pouze prádlo a toaletní
potřeby. Chodívali jsme tam s tetou.
Vždy se muselo asi hodinu počkat a pak
vyvolávali, kdo již tam není, a balíčky
vraceli. Dobře si pamatuji ten den, kdy
i nám balíček vrátili s tím, že tam rodiče
již nejsou.
Žádnou jinou zprávu jsme z Pankráce nedostali. Až z Terezína, kam
rodiče z Pankráce převezli, jsme dostali
dva korespondenční lístky. K tetě přišla
po odvozu našich do Terezína nějaká
paní, která vyřizovala pozdravy od
maminky, která s ní byla na Pankráci
na cele a neustále na nás prý vzpomínala. Z Terezína jsme od maminky
ještě dostali srdíčka z chlebové střídky,
kapesníček a záložku do knihy, ručně
vyšívanou. Pak byli rodiče převezeni
do Mauthausenu a tam 24. října 1942
popraveni – zastřeleni. Asi v polovině
listopadu dostali Fraňkovi úmrtní listy,
ale nám to neřekli, protože se jim to
zdálo neskutečné.
Připravili Jan Přikryl a Jiří Bárta,
Letopisecká komise
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Z Radotína / inzerce / sudoku
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Dočasným dopravním prostředkem
se staly lodě a čluny.
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V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
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Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést svoje telefonní
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Foto: Blesk, David Malík

Letecký pohled na okolí Výpadové
ulice
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3 85
2 4 56 4
9 6
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3 39
28 3
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Karla Suchopárková,
Radotín

Foto: Blesk, David Malík

Foto: Tomáš Hanzl

Foto: Blesk, David Malík

Vpravo jsou radotínské skleníky.

Další ocenění pro pivo Horymír

ivo z Radotína získalo zlatou
medaili na 32. Mezinárodním
pivním festivalu v Českých
Budějovicích. První příčku si vysloužil
hlavní produkt radotínského pivovaru,
kterým je ležák jedenáctka. Prosadila
se v kategorii ležáků z minipivovarů
v konkurenci 67 piv různých značek.
Na festivalu piv uspěla také polotmavá
čtrnáctka označená jako Svatomartinská. Porotci ji zařadili na třetí příčku
mezi silnými polotmavými ležáky
z minipivovarů.
Mezinárodní pivní festival rozřadil piva do 37 kategorií. Soutěže

(red)

advokátní kancelář

4
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27
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Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace
Služby firemního právníka na míru
IT právo
Vymáhání pohledávek,
řešení sporů
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5
5
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tel.: 737 473 278

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

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

Těžká

4 81 95 32 74
1 23 55 7 3 6 4 8 1 2
2 4 7
6 19 73 24 86
9 6 8
3 99 42 4 6 7 5 1 3 9
8 7 1
5 72 64 8 5 9 6 3 2 7
6 1 9
8 36 12 95 48
4 5 2
7 58 37 2 4 8 1 6 9 5
3 95 21 87 63
1 6 3 8úspěšní
4 79 51
Vylosovaní

se zúčastnilo 200 pivovarů, které
přihlásily celkem 1200 vzorků svých
výrobků. „Všechny degustační soutěže se uskutečnily pod dohledem
profesionálních mezinárodních certifikačních autorit, které jsou zárukou objektivity i kvality výsledků,“
uvádějí organizátoři pivního festivalu. Ti letos přivítali kromě zástupců
českých pivovarů také výrobce chmelového moku z Arménie, Španělska,
Německa, Polska, Maďarska, Irska,
Anglie, Thajska, Walesu, Nizozemí,
Belgie a Francie.

JUDr. Simona Rašková

Úroveň: Těžká
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Stáje ve Velké Chuchli

P

Zaplavený Penny market na
Výpadové ulici
Foto: Tomáš Hanzl

Domy v Šárově kole zaplavila
několikametrová povodeň.

Úroveň: Lehká

8
6
8
1 7 3
21
4 6
5 4
1
27
5
38
5 76 3 4 61 5
1
29 44 1 7 95
3 2
3 5 28 1 5 3 32
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Foto: Tomáš Hanzl

Berounka se proměnila na velké jezero.

P

ovodeň v roce 2002 zatopila čtvrtinu plochy Radotína. Přírodní
živel zasáhl 132 rodinných domů,
sedm bytových domů a 55 chat, z nichž
většina musela být odstraněna. Kromě
toho velká voda vyplavila druhý stupeň
základní školy a také řadu firem v okolí
Výpadové ulice. Na dočasné ubytovací
zařízení se proměnila sokolovna.
Hloubka zatopených objektů dosahovala až ke čtyřem metrům, na Horymírově náměstí bylo 1,5 metru vody. Velmi
postižená byla lokalita Šárovo kolo, která
se před pár lety stejně jako další místa
v Radotíně dočkala protipovodňové
ochrany.

Strakonická ulice
Foto: Blesk, David Malík

Tenisové kurty pod vodou

Foto: Tomáš Hanzl

V srpnu 2002 vytvořily
rozlitá Vltava s Berounkou v okolí soutoku velké
jezero, které z jedné strany sahalo až do Radotína
a na druhé ke Zbraslavi.
Jednalo se o povodeň
s největšími následky
v historii. Letos zároveň
uplynulo 150 let od další
velké záplavy, kterou připomíná pamětní deska
pod novým železničním
mostem u Horymírova
náměstí.

Foto: Blesk, David Malík

Před 20 lety čelil Radotín největší povodni

776 829 910

68
95
51
82
14
73
37
49
26

luštitelé ze srpnového
vydání novin získávají
řešení
Těžká – řešení
knihu darovanou
Knihovnou Radotín.

www.profi-ucto-dane.cz

9 3 7 6
3 4 1 9
7 2 Praha
8 5 – Zbraslav
5
6 5 3 8
5CYCLESTAR
6 2 1
s.r.o.
1 9 4 7
4 FOCUS
1 9 3
VYROBENO V ČR
KALKHOFF
2 AUTHOR
8 6 4
F.L.Y.
8,1rám
kg
SUPERIOR
27,5“20“
13,5“
do 8 990 Kč
LEADER FOX
váha
12
kg
8 ELEKTROKOLA
7 5 2
F.L.Y.
1x10 24“ 9,5 kg
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

RADOTÍN

do 10 990 Kč
cena 18 990 Kč

Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

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

www.elektrokolo.cz
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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
NABÍDKAzaměstnání:
ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,
přijme na pozici:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN
VÝKUPU úvazek
OBALŮ
-PRACOVNÍK
plný nebo zkrácený

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

– zkrácený úvazek
– vhodné i pro důchodce

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný
provoz pondělí-pátek
POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- plný
nebo zkrácený
úvazek
– jednosměnný
provoz pondělí-pátek
– plný nebo zkrácený úvazek

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

SKLADNÍK
- jednosměnný
provoz pondělí-pátek
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

– všechny pozice mají 1x za 3 týdny sobotní směnu 6:30–13:00
Tel.: 777
66 1111,
608777
777 977
14. 14.
hodině
Tel.: 777
66 1111,
608
977popo
hodině
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PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
VÝHODNĚJŠÍ
CENA ZVEŘEJNĚNÍ
VÝHODNĚJŠÍ
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O FIRMĚ POO
DOBU
ZVEŘEJNĚNÍ
INFORMACÍ
FIRMĚ
PO DOBU
1 ROKU
ZDARMA
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ZDARMA

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!

rekonstrukce
bytu domu
nebytových prostor

UVA

tel.: 777 670 326

Vyklízení sklepů, bytů atd.
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

CENÍK INZERCE
CENÍK INZERCE

Prodejna lidové umělecké výroby
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
zahrnují21%
21%sazbu
sazbuDPH.
DPH.
Cenyinzerátu
inzerátů zahrnují
Podklady pro inzerci můžete zasílat
Podklady
pro inzerci můžete zasílat
v těchto formátech: DOC (text),

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

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.

JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE
ADRESA
REDAKCE
Úřad městské části Praha 16
Úřad
městské
části Praha
Václava Balého
23/316
Balého 23/3,
153Václava
00 Praha-Radotín
153 00 Praha-Radotín

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

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

Informace o Vaší firmě budou po dobu
Informace o Vaší firmě budou po dobu
12 měsíců od zveřejnění posledního
12 měsíců od zveřejnění posledního
inzerátu
dostupné
na webových
stránkách
inzerátu
dostupné
na webových
stránkách
Praha
16 vinzerentů,
sekci portál
MČ
Praha 16MČ
v sekci
portál
který
inzerentů,
který na
naleznete
na
naleznete přímo
úvodní přímo
straně pod
úvodní straně pod odkazem Firmy
odkazem Firmy v horní liště.
v horní liště.
Těšíme se
se na
na spolupráci.
spolupráci.
Těšíme

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

PRODÁM

řadovou garáž 22 m2
Zbraslav - Na pískách
Cena: 520 000 Kč

Tel.: 603 207 389

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK
DOPRAVA PO CELÉ ČR
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Kalendář

Kulturní program na srpen pro Radotín
10. st

 KKCK – Dvůr

16:00, Sportovní
středa
Soutěže s trenérem Štěpánem, šachy
s Kryštofem. V rámci projektu FNDK
zdarma

LETNÍ KINO BIOTOP

21:30, Kdyby tisíc klarinetů, ČSR
Československý celovečerní filmový
muzikál z roku 1964 podle divadelní
hry, kterou napsali Jiří Suchý a Ivan
Vyskočil, autorem hudby je Jiří Šlitr.
Hrají Karel Gott, Eva Pilarová, Hana
Hegerová, Pavlína Filipovská, Jana
Malknechtová, Waldemar Matuška, Jiří
Suchý, Jiří Šlitr, Jiří Jelínek ad.

11. čt

 KKCK – Dvůr / Sál

19:00, Koncert
kapely Malina
Brothers (více na str. 9)
Banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista
Pavel a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs) a kontrabasista
Pavel Peroutka (Spirituál kvintet)
v unikátním projektu Malina Brothers.
Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě
380 Kč

14. ne

 BIOTOP RADOTÍN

18:00, Nedělní
swingová tančírna
Koupání, plavání, vodní zábava a samozřejmě tanec!

17. st

 KKCK – Dvůr

16:00,
Palačinkování
Udělej si svoji palačinku: Soutěž o nejlepší domácí marmeládu. V rámci projektu FNDK zdarma

LETNÍ KINO BIOTOP

 0:00, Ghost Dog – Cesta samuraje, USA
2
Nelítostný k protivníkovi, laskavý
k dětem a zvířatům. Ghost Dog (Forest
Whitaker) je nájemný vrah řídící se
kodexem japonských samurajů. Svůj
ledový klid ztratí v okamžiku, kdy mu
mafiáni jako varování zahubí jeho milované holuby. A to nelze nechat bez pomsty... Král nezávislého filmu Jim Jarmusch pojal žánr gangsterky po svém
a na konci 90. let přišel s dnes už kultovním snímkem, svěže kombinujícím
východní filozofii, mafii a hip hopový
soundtrack od RZA, člena legendárního
Wu-Tang Clanu. Zenový, ale zároveň
zábavný film z podsvětí velkoměsta.
20:00, Jak obšťastnit ženu, USA
Komedie o ženách a pro ženy, které se
(ne)bojí vyslovit svá přání. Ať už doma,
v práci, nebo v ložnici. Gina (Sally
Phillips – Deník Bridget Jonesové) si
nepřipadá zrovna přitažlivě. Právě slaví
padesátku, propustili ji z práce a její
manžel jí moc pozornosti nedává.

19. pá

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
DC Liga supermazlíčků, USA
Superpes Krypto a Superman jsou
nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné
superschopnosti a bok po boku bojují
proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti
unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku – ohaře Ace,
břichaté prase PB, želvu Merton a veverku Chip –, aby ovládli své vlastní
nově nabyté schopnosti a pomohli mu
superhrdiny zachránit.
20:00, Velká premiéra, ČR
Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život
jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci
myslí vážně. Jeho žena Markéta (Klára
Melíšková) je už na něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa
(Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí do
Olomouce, kde se chytá své první režijní
příležitosti, ve které chce zazářit se svou
babičkou (Iva Janžurová). Oba totiž milují
improvizaci. Tu překvapivě dokáže tvořit
i babiččina pečovatelka Mikina (Iva Pazderková), což Šnajdra oslní. Kariérista
Grunt (Miroslav Krobot), který šéfuje
divadlu, doufá, že představení bude událostí sezóny. To se nakonec stane, ale
jinak, než si představoval. Sám je totiž,
aniž by chtěl, vtažen Šnajdrem do hry.
Foto: Falcon

 1:30, West Side Story (2021), USA
2
West Side Story vypráví klasický
příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce dvou
mladých lidí v prostředí New York City
roku 1957. Film režíroval držitel Oscara Steven Spielberg podle scénáře
Tonyho Kushnera, držitele Pulitzerovy
ceny.

KINO RADOTÍN

regent Tristain prokleje následníka trůnu Rolanda a promění jej ve stvoření,
které je napůl kuřetem a napůl kočkou.
Pil se v doprovodu Graubarta – nemotorného strážce s dobrým srdcem –
pustí kvůli záchraně Rolanda a celého
království do pátrání po protijedu. Na
cestu s sebou vezme ještě mladého
bláznivého šaška Chucklyho a tři ochočené lasičky.
20:00, Hodně štěstí, pane Veliký, USA
Nancy (Emma Thompson) za celý svůj
život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když
zůstane sama, uvědomí si, že vlastně
vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto
čtení ženských časopisů a studování
odborné literatury se rozhodne pro
podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála.
Jenže přesvědčit samu sebe je ta
nejtěžší věc na světě, a proto první
setkání s panem Velikým v hotelovém
pokoji dopadne trochu jinak, než Nancy očekávala.

24. st

 KKCK – Dvůr /

Kavárna

 18:00, Potlach
s Jirkou Helekalem a Katkou
z minulého století
Folk a country, kytara, zpěv, opékání
buřtů. Vstupné dobrovolné

KINO RADOTÍN

 7:00, Thor: Láska jako hrom, USA
1
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na
své nejtěžší životní cestě – k nalezení
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian
Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor
požádá Valkýru (Tessa Thompson),
Korga (Taika Waititi) a svou expřítelkyni Jane Foster (Natalie Portman),
která – k Thorovu překvapení – ovládá
mocné kladivo Mjolnir stejně jako
mocný Thor. Společně se vydávají na
vesmírné dobrodružství, aby odhalili
tajemství Gorra a zastavili ho dříve
než bude pozdě.

LETNÍ KINO BIOTOP

21:00, Top Gun (1986), USA
Pete Mitchell (Tom Cruise), odvážný
mladý letec přezdívaný „Maverick“,
se začíná stávat nejlepším z nejlepších. Je vyslán na pětitýdenní kurz
do kalifornského Miramaru na školu
pro elitní vojenské piloty, které se říká
Top Gun. Zde se vznětlivý pilot utká
s těmi největšími esy v oboru a setká
se nejen s vnadnou astrofyzičkou
a leteckou instruktorkou Charlie (Kelly McGillisová), ale také s geniálním
a velmi soutěživým spolustudentem
„Icemanem“ (Val Kilmer), s nímž od
samého začátku svádí bezohledný boj
o prvenství.

25. čt

 KKCK – Dvůr / Sál

19:00, Rozladěné
držky – Rozálie
Havelková, Anežka Hessová (více na
str. 9)
Režijní spolupráce Ondřej Havelka.
Hudba, zpěv, tanec, šanson, nový
cirkus a možná víc za jeden večer.
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na
místě 280 Kč

Radotínský biotop pozve v srpnu na dva slavné muzikály: na americký West
Side Story od režiséra Stevena Spielberga a na českou klasiku v podobě
snímku Kdyby tisíc klarinetů.

20. so

 KINO RADOTÍN

KINO RADOTÍN

 7:00, Elvis, USA
1
Film Baze Luhrmanna o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler)
z pohledu jeho komplikovaného vztahu
s tajemným manažerem, plukovníkem
Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh
se zabývá složitou dynamikou mezi
Presleym a Parkerem, která trvá více
než 20 let, od Presleyho vzestupu na
vrchol až po jeho nebývalou slávu, na
pozadí vyvíjející se kulturní krajiny
a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední
postavou této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob
v Elvisově životě, Priscilla Presleyová
(Olivia DeJonge).

18. čt

 KKCK – Dvůr /

Kavárna

 9.00, Divadlo: Ubu
1
v nás
Absurdní drama v obyčejném dni – letošní studenti Budilovy divadelní školy
pod vedením špičkových lektorů a jejich cesta k nalezení nestoudné grotesky o prasáckosti života vezdejšího.
Vstupné dobrovolné

 7:00, PRO DĚTI,
1
Mimoni 2: Padouch
přichází, USA
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu mohli
věrně sloužit, narazí Mimoni na malého
nosatého černovlasého chlapce, který
vyrůstá jen se svou německou matkou.
Jmenuje se Gru, a aniž to tuší, tohle
setkání mu zásadně změní život.
20:00, Střídavka, ČR
Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil režisér Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová,
Anna Polívková, Jiří Vyorálek a Kristina
Svarinská v hlavních rolích představují
bývalé nebo současné partnery.

21. ne

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Princezna rebelka,
USA
Mladý sirotek Pil žije ve středověkém
městě Misty Rock. Jednoho dne krutý

Foto: Falcon

 6:00, Retro středa
1
Hry a hudba z minulého
století – švihadlová školka, skákání
přes gumu, céčka a exhibice mistryně
světa ve skoku přes švihadlo. V rámci
projektu FNDK zdarma

KINO RADOTÍN

 7:00, Hádkovi, ČR
1
Když se sejde rodina, je to vždy radost.
Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá
dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný,
ale mají se svým způsobem rádi, zato
jejich manželky se nemohou vystát
a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života.
20:00, Střídavka, ČR

26. pá

V novém filmu režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota hrají Iva
Janžurová nebo Pavel Šimčík.

20:00, Arvéd, ČR
Jiří Arvéd Smíchovský byl významný
hermetik, okultista, vyznavač černé
magie a mimořádně vzdělaný člověk
s geniální pamětí. Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít,
abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd
Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla.

27. so

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Mimoni 2: Padouch
přichází, USA
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu mohli
věrně sloužit, narazí Mimoni na malého
nosatého černovlasého chlapce, který
vyrůstá jen se svou německou matkou.
Jmenuje se Gru, a aniž to tuší, tohle
setkání mu zásadně změní život.
20:00, Velká premiéra, ČR

28. ne

 BIOTOP RADOTÍN

18:00, Nedělní
swingová tančírna
Koupání, plavání, vodní zábava a samozřejmě tanec!

KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI, Cesta do Tvojzemí,
1
ČR/SR
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí.
Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po
zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém
souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče
do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. Tento
kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, se ukryje v Rikiho srdci. S kým
může Riki sdílet toto tajemství?

20:00, Žert, ČSR
V období československé nové vlny
vznikly celkem tři celovečerní adaptace díla Milana Kundery. Podle jeho povídek ze sbírky Směšné lásky byly natočeny tragikomedie Nikdo se nebude
smát (1965) a Já truchlivý Bůh (1969).
V roce 1968 se filmového zpracování
dočkal také Kunderův první román
Žert, polyfonická úvaha nad bezmocí
člověka v kontextu dějin.

31. st

 KKCK – Dvůr / Sál

 5:00, Loučení s lé1
tem – Bubnování
s Petrem Šušorem
Skupinové bubnování odbourává stres
a dokáže posílit i imunitu – vhodné pro
rodiče s dětmi a pro bubeníky už od
4 let věku. Vstupné v předprodeji 60 Kč,
na místě 100 Kč
17:00, Vystoupení letního pěveckého
sboru

LETNÍ KINO BIOTOP

21:00, Top Gun: Maverick (2022), USA
Jeden z nejlepších pilotů na světě,
Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do
akce. Stíhačky miluje tak moc, že se už
přes třicet let úspěšně brání povýšení
ve strukturách amerického letectva,
protože to by ho z kokpitu vyhnalo do
vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc
vždycky magnetem na průšvihy, což
se s armádní kariérou taky docela
vylučuje.

KINO RADOTÍN
BIOTOP RADOTÍN
KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA
(KKCK)

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

3. st

 KKCK – Dvůr

 KINO RADOTÍN

 7:00, PRO DĚTI,
1
Princezna rebelka,
USA
Mladý sirotek Pil žije ve středověkém
městě Misty Rock. Jednoho dne krutý
regent Tristain prokleje následníka
trůnu Rolanda a promění jej ve stvoření, které je napůl kuřetem a napůl
kočkou. Pil se v doprovodu Graubarta – nemotorného strážce s dobrým
srdcem – pustí kvůli záchraně Rolanda a celého království do pátrání po
protijedu. Na cestu s sebou vezme
ještě mladého bláznivého šaška Chucklyho a tři ochočené lasičky. Všechny
je čeká největší dobrodružství, které si
kdy mohli představit.

Film Cesta do Tvojzemí láká mladé diváky na úžasnou pouť do světa fantazie.
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Kultura

Rozladěné držky pobaví nejen zpěvem a tancem
hodně společného. Obě hrají na akordeon a obě prožily část svých životů
v cirkuse. Anežka studovala v Indii
kathak a Rozálie ve Španělsku flamenco.
Vytvořily spolu autorské představení, které vychází z autentického
příběhu Rozálie. Hudba, zpěv, tanec,
klaunerie, nonverbalní divadlo obohacené o poetiku nového cirkusu.
Rozladěné držky vypráví příběh
o odchodu k cirkusu, o odvážném

25. srpna v Koruně:
Rozladěné držky
Vstupné v předprodeji 230 Kč,
na místě 280 Kč
Námět: Rozálie Havelková, Anežka
Hessová

Tvůrčí tým: Anežka Hessová, Rozálie
Havelková, Roman Poliak
Hrají: Anežka Hessová, Rozálie
Havelková
Režijní supervize: Ondřej Havelka
Autorka českých písní a textů: Rozá-

vykročení do neznáma a touze
splnit si svůj sen. Co se ale stane,
když se sen opravdu splní? Více se
dozvědí návštěvníci tohoto neobvyklého představení, se kterým dvojice
vystoupila například předloni i na
festivalu Letní Letná.
„K Radotínu mám velký vztah, jezdím k vám pravidelně hrát pohádky
v rámci Havelských trhů či Královského průvodu a jiných skvělých akcí,
které pořádá Kulturně-komunitní cen-

trum Koruna. Také máte úžasný biotop, který mne nadchl a kde jsme též
hrály zrovna v letošním roce. S Rozálií
Havelkovou se do Radotína opět moc

těšíme,“ říká Anežka Hessová. Ondřej Havelka, otec Rozálie, je režijním
supervizorem jejich vystoupení.
(buč)

Foto: Rozladěné držky

D

cera zpěváka a herce Ondřeje
Havelky Rozálie vystoupí ve
čtvrtek 25. srpna v Koruně
spolu s Anežkou Hessovou s programem nazvaným Rozladěné držky.
V žižkovském slangu se tímto slovním
spojením označují tahací harmoniky.
A právě akordeon je nedílnou součástí jejich show, která spojuje tanec,
hudbu, zpěv, ale také cirkusové prvky.
Performerky
Rozálie
Havelková
a Anežka Hessová toho přitom mají

INFO
lie Havelková
Dramaturgická spolupráce: Roman
Poliak
Pohybová spolupráce: Lukáš Šimon
Hudební spolupráce: Michal Mihok
Kostýmy: Jitka Nejedlá

Rozálie Havelková a Anežka Hessová přivezou divadelně-hudební show
Rozladěné držky.

Malina Brothers dají vzpomenout na Druhou trávu
albech tohoto žánru u nás. Mimo jiné
spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou nebo Charliem McCoyem
(Bob Dylan, Elvis Presley). Mají za
sebou řadu koncertů v USA.
Lídrem bratrské kapely je Luboš
Malina, jeho záběr je široký (akustické a elektrické banjo, irské píšťaly,
klarinet, kaval, tárogató, saxofon,
mandolína, kytara). Je bývalým členem brněnské skupiny Poutníci, kde
se potkal s Robertem Křesťanem.
Luboš Malina je současně vyhledávaným producentem a studiovým
hráčem, podílel se například na
projektu Lucie v Opeře, na deskách

Lenky Dusilové, Wabiho Daňka,
skupin Kabát, Mig 21, Teagrass
a mnoha dalších. Několikrát byl oceněn v anketě Bluegrassové asociace
ČR jako Banjista roku. Kromě účinkování s Druhou trávou a se svými
bratry spolupracuje nebo spolupracoval s Kateřinou García, s instrumentálním triem Malina–Liška–Nejtek
a s Pavlem Bobkem.

Foto: Malina Brothers

K

apela Druhá tráva potěšila
radotínské milovníky bluegrassové hudby v březnu
2019. Ve čtvrtek 11. srpna v Koruně
vystoupí uskupení Malina Brothers,
s oběma skupinami je spojeno jméno
multiinstrumentalisty Luboše Maliny.
Bratři Malinové, tedy Luboš
(Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the
Lazy Pigs), se společně sešli na
pódiu v projektu nazvaném Malina
Brothers, ke kterému přizvali ještě
kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet). Za několik posledních
dekád se objevili jako hudebníci či
producenti snad na všech důležitých

(red)

INFO
11. srpna v Koruně:
Malina Brothers
Vstupné v předprodeji 350 Kč,
na místě 380 Kč

V kapele se sešli tři bratři Malinovi v čele s Lubošem (úplně vpravo).
Doplňuje je kontrabasista Pavel Peroutka.

Míchačky betonu se vrací do Radotína
INFO

Foto: Míchačky betonu

P

ravidelný účastník malého
hudebního festivalu Vítání jara
v radotínské hospodě Pivní
sanatorium se po několikaleté odmlce
představí opět radotínskému publiku.
Míchačky betonu tentokrát zahrají
2. září v Koruně.
Dříve folkové uskupení, dnes spíše
rocková kapela, vzniklo v roce 1976.
„Pro mě jsou Míchačky především ztělesněním dvou věcí, které občas nejdou
moc dobře dohromady – totiž zábavy
a zároveň gustovního muzikantství.
Obojí se promítá jak v četných coververzích, které soubor odjakživa prezentuje,
tak ve vlastním repertoáru, který není
jen nějakým jejich chudým příbuzným,“
citují webové stránky kapely hudebního

publicistu Petra Korála.
K zakládajícím členům
kapely například patří
Antonín Smrčka, který
radotínským hudebním
příznivcům nabízí ve
Fajnové kavárně svůj pořad Rockování
s Tonym. Představuje na něm nejlepší
kapely a alba světové rockové scény.
„Původně byly Míchačky betonu
spíš studentská recese, následně folkové sdružení. Po studiích se skupina
nadlouho odmlčela, ale někteří její členové se v hudební branži pohybovali
i nadále, dokonce na profesionální bázi.
Třeba Tonda Smrčka, kterého jsem měl
možnost osobně poznat jako ‚pohodáře
od kosti‘, se postupně vyprofiloval v jed-

2. září v Koruně:
Míchačky betonu
Vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 180 Kč

Miroslav Židlický (v popředí) a Antonín Smrčka patří k jádru Míchaček
betonu.

noho z nejrespektovanějších tuzemských rockových a bluesových baskytaristů. Vladimír Vytiska byl oporou
slavného Nerezu a na scéně se rozhodně
neztratil ani Miroslav Židlický,“ představuje dále kapelu Petr Korál.
Míchačky betonu se vrátily na scénu
v 90. letech minulého století a od té
doby se v nich prostřídala celá řada
dalších hudebníků: Petr Pokorný, Josef
Cigánek, Jan Martinek, Joe Karafiát,
Jaroslav Janecký, Jiří Křivka, David
Babka, Tomáš Hádek, Michal Daněk,
Roman Vícha a další. „Už z tohoto výčtu
je jasně patrné, že kapela dávno není
jen nějaká pubfolková sranda parta, ale
multižánrové těleso s gruntovně rockovým základem,“ uvádí Petr Korál na
internetových stránkách kapely www.
michacky-betonu.cz.
(red)

Slovo kulturistky

Výjimečné léto na výjimečném dvoře

L

éto je vždy
výjimečné,
ať už je teplé
nebo
studené,
suché nebo vlhké,
napsal
Gustave
Flaubert,
francouzský spisovatel.
Ale také velmi záleží na tom, kde
a s kým a kdy si ho užíváme, říkám
já, kulturistka . My v Kulturně-komunitním centru Koruna si
letos poprvé užíváme léto na novém
dvoře, který spojuje budovy staré
Koruny, nového komunitního centra, základní umělecké školy, domu
na půli cesty, ale hlavně obyvatele
dvora i návštěvníky.

Před prázdninami se zde pořád
něco dělo, dvůr byl plný dětí i dospělých. Naše koordinátorky stále něco
vymýšlejí, děti se zde loučily se školním rokem, představovaly celoroční
práci rodičům, hrálo se tady divadlo, koncertovalo se, ukrajinské děti
z adaptačních kurzů tu předváděly své
nové znalosti, studenti z Gymnázia
Oty Pavla zde se svými profesorkami
dokonce výjimečně i přespali: hráli
venku hry, v kavárně na piano, zpívali
a bylo jim u nás fajn.
Ale potom začaly prázdniny, kterých jsme se trochu báli. Každé léto
jsme zatím v Koruně něco rekonstruovali, zlepšovali, nabírali síly, sbírali inspiraci na festivalech, hledali,

koho pozvat, ale měli jsme zavřeno.
Otevřít, či neotevřít dvůr s kavárnou
v tomto výjimečném létě byla vskutku
hamletovská otázka. Co bude, až odjedou děti na prázdniny, školy budou
zavřené, všichni na dovolené nebo
u vody? K tomu se přímo před Korunou stále odehrává stavební a hlučné
„divadlo“.
Půjde vůbec někdo v horkém létě na
kávu, stolní tenis, koncert? Kdo bude
hladit naše rozmazlená zvířátka, hrát
kuželky nebo obří Člověče…? Komu
budou naši papoušci ječet do ouška?
Není lepší to raději zavřít a počkat do
září?
Když jsme se těsně před prázdninami stali jednou z tváří projektů
Praha – Pól růstu ČR a reklama na
tento výjimečný radotínský projekt

začala žít svým životem, bylo rozhodnuto. Bude otevřeno!
Náš fajn tým má rád výzvy. A tak
máme otevřeno celé léto každý všední
den odpoledne. Každá středa je něčím
zábavná, určená především pro rodiče
s dětmi, a čtvrtky jsou zase kulturní.
Koncerty, divadla, deskové hry,
lehátka, kuželky, stolní tenis, zmrzlina,
zvířátka, nově i nabídka fajn vín a prodloužená otevírací hodina ve čtvrtek.
Radotínští nás v tom nenechali a dvůr
navštěvují rádi nejen rodiny s dětmi
ale i teenageři nebo seniorky. Není sice
narváno, ale dvůr žije!
Také k nám občas zavítají lidé z různých koutů republiky, někdy i ze světa,
a jsou opravdu nadšení. Fotí, ptají se,
nechápou tu multifunkčnost, někteří
nám i závidí a vyprávějí o svých

městech, obcích, centrech. A my se
pomalu přestáváme bát a začínáme si
užívat výjimečné léto na výjimečném
dvoře s výjimečnými lidmi!
A vy, ať už si užíváte toto léto kdekoli a s kýmkoli, věřím, že se stejně
jako my zde v centru Koruna radujete,
že (zatím) nenosíme roušky, že máme
sluníčko, kvetoucí záhonky, prázdniny, letní zahrádku, vodu, pikniky,
hudební i divadelní akce, letní vína,
dovolené, své blízké, přátele a žádné
stíhačky či rakety na obloze. A těšíme
se na vás kdykoli, třeba i při oslavě
prvního výročí našeho centra Koruna,
které oslavíme 24. a 25. září.
P.S. Vína do Fajnové kavárny jsem
osobně ochutnala i dovezla z jižní
Moravy a rychle mizí!
Dana Radová
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edmé místo je dosavadní největší úspěch české ženské lakrosové reprezentace. Lakrosistky
ho vybojovaly na šampionátu v Towsonu v americkém Marylandu, který
je jedním z hlavních center lakrosu
v USA. Základ týmu vedeného trenérem Adamem Ondráčkem tvořily
hráčky LCC Radotín.
Radotínských hráček bylo na soupisce sedm. Tým měl i dvě zámořské
posily: opět se zapojila Isabelle Martire, jejíž babička pochází z Kladna,
a jako hráčka nastoupila také Tierney
Larson, která v Praze hrála a trénovala a pomáhala s přípravou reprezentace na předchozí MS, což je také
jedna z cest, jak získat způsobilost
pro zařazení do reprezentace daného
státu. Pro týmovou souhru bylo důležité, že se obě s týmem už dobře znaly.
Ze zbylých hráček mají zkušenost
ze zámoří Anna Lottmann a čerstvě Tereza Kreuzová. Všechny další
hráčky hrají jen české soutěže, eventuálně turnaje v Evropě. O to cennější
úspěch konečné umístění je.
Češky se v základní skupině
postupně utkaly s Itálií, Kolumbií,
Mexikem a Švédskem. Důležitý byl
hned úvodní zápas proti Itálii, která
na šampionátech v zámoří často těží
ze základny tamních hráček s italskými kořeny. Po přetahované v první

polovině zápasu vedly Italky o dva
góly. Ve třetí čtvrtině ale Češky zápas
otočily a v poslední čtvrtině potvrdily
své konečné vítězství 13:10.
Kolumbie byla outsiderem turnaje
a Češky vyhrály 20:3. I zápas proti
Mexiku byl jednoznačný – 14:6. Nakonec ani Švédky nekladly našim reprezentantkám velký odpor (19:5).
Vítězství ve skupině znamenalo,
že se v klíčovém souboji o postup do
čtvrtfinále Češky utkaly se svým velkým rivalem z Německa. A tento zápas
patřil k nejlepším, které český tým
na turnaji sehrál. V první čtvrtině si
Češky vybudovaly náskok 5:2 a získaly
potřebný klid, i když byl zápas velmi
vyrovnaný. Němky vždy v úvodu
periody dotáhly na rozdíl gólu, ale
české hráčky opět dokázaly odskočit
a vedení navýšit. V poslední čtvrtině
pak Češky zpečetily své vítězství 14:9.
Ve čtvrtfinále nás čekal jeden z favoritů turnaje – Kanada – a od začátku
bylo jasné, že tentokrát je pánem na
hřišti soupeř. Po první čtvrtině byl
stav 1:6. Češky ale předvedly velmi statečný výkon a konečné skóre 7:15 proti
vicemistryním světa ze země s mnohonásobně vyšší hráčskou základnou
je důstojné.
V zápase poražených čtvrtfinalistů Češky narazily na Izrael. Úvod
zápasu byl z české strany výborný

a první čtvrtinu vyhrály 3:1. Izraelky
ale postupně dotáhly a ve třetí periodě
se ujaly vedení. Bitva pokračovala. Na
začátku poslední čtvrtiny Češky opět
skóre otočily, ale pak se obraně nepodařilo uhlídat Lindsay McKone, která
dvěma góly a asistencí posunula Izrael
do vedení. Češkám se povedlo už jen
snížit gólem radotínské Michaely
Srchové na 10:11.
K senzačnímu postupu do nejlepší
šestice chybělo opravdu málo. V českém útoku v závěru zápasu byla znát
únava klíčových hráček, které odehrály zápas v podstatě bez střídání.
Češky tak nakonec hrály o konečné
sedmé místo proti Haudenosaunee – reprezentaci původních národů
Severní Ameriky. Mimochodem tento
název nyní začíná používat i jejich
mužský tým, který dosud hrál jako
Iroquios Nationals. Češky do zápasu
vlétly jako velká voda a první čtvrtinu
vyhrály 7:1. Indiánky ale nic nevzdaly
a začaly postupně dotahovat. O půli
byl stav 9:5. Třetí třetina se našim
hráčkám vůbec nepovedla a soupeř
naopak vyrovnal. Závěrečná perioda
pak přinesla drama. Nejprve dvakrát
skórovala Isabelle Martire, ale indiá
nky čtyři minuty před koncem zase
vyrovnaly. V předposlední minutě se
trefila Anna Lottmann, Češkám se pak
podařilo získat míč a uhlídat vedení

Foto: archiv World Lacrosse

Ženská lakrosová reprezentace získala nejlepší
umístění na mistrovství světa

Na fotce hráček LCC jsou zleva: Markéta Malinovská, Lucie Chottousová,
Michaela Srchová, Kateřina Nájemníková, Kateřina Dvořáková (na MS nebyla
jako hráčka, ale jako kouč/support), Julie Hrazánková, Markéta Vrabcová,
Anna Lottmann.

až do konce a pak oslavit vynikající
sedmé místo na turnaji.
Česká republika měla na MS kompaktní a sehraný tým, který herně
táhly hlavně Anna Lottmann, Michaela
Srchová a hlavní střelecká hvězda Isabelle Martire, která nastřílela 40 gólů.
Výborně zachytaly brankářky, jak
zkušená Anna Ničová, tak Kateřina
Nájemníková, pro kterou to bylo první
velké mistrovství.
Češky za sebou mezi třicítkou
zúčastněných zemí nechaly i silné týmy
ze Skotska či Walesu. Lépe postavené

týmy patří k lakrosovým velmocem
s nesrovnatelně vyšším počtem hráček.
Titul mistryň světa obhájily hráčky
USA po vítězství 11:8 nad Kanadou.
Bronz si odvezly Angličanky, které
o výhře nad Austrálií rozhodly až ve
třetím nastavení.
Česko mělo ale zastoupení i ve finále
turnaje – jednou z rozhodčích byla
totiž Lenka Pešková, bývalá radotínská
hráčka, která se po skončení hráčské
kariéry lakrosu dál věnuje v pruhovaném dresu.
Ondřej Mika

partneřipartneři
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a sportovní
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organizace
organizace
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Radotín
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Vstupenky
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Radotín,
U Lázní
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pod záštitou
pod záštitou

2/9/22/19:00

Doprovodný
Doprovodný
program
program

PSH
PSH

VIAH

saunee a tentokrát na indiánky nestačily a prohrály 8:13. Podobně oplatily
porážku ve finále Kanaďanky Američankám (14:12) a Australanky Angličankám, resp. Velké Británii (13:7).
Zatímco většina soupeřů postavila
týmy za obě vrcholné akce z různých
hráček, naše reprezentace byla na MS
i Světových hrách téměř totožná, což
bylo určitě znát na únavě. Byla to ale
jedinečná příležitost zahrát si proti
těm nejlepším soupeřkám, které ve
světě jsou, a okusit prostředí velké
akce s různými sporty. Pro lakros je
to významné zviditelnění a krok na
cestě na olympijské hry, kde se tato
hra snad objeví v roce 2028 v Los
Angeles.

3/9/22/19:00
3/9/22/19:00

V

zápětí po osmizápasové náloži
na mistrovství světa se téměř
celý tým přesunul do Birminghamu v Alabamě, kde se konaly
Světové hry, olympiáda neolympijských sportů. Představil se na nich
i lakros ve variantě sixes. Ta má oproti
standardnímu fieldlakrosu menší
počet hráčů a menší hřiště. Hra je
rychlejší a divácky atraktivnější.
Češky se dostaly mezi osm nominovaných týmů. V základní skupině odehrály zápasy proti Japonsku (10:23),
Austrálii (8:16) a USA (6:25). První
zápas byl poznamenán přechodem
na nový styl hry a tempo a Japonsko,
Austrálie a USA patří do naprosté světové špičky. Češky si tak zopakovaly
zápas o sedmé místo proti Haudeno-

2/9/22/19:00
2/9/22/19:00

Anna Lottmann v zápase proti Haudenosaunee na Světových hrách

Aneta
Langerová
Aneta
Langerová
VIAH

Foto: archiv World Lacrosse

Následovalo stěhování a Světové
hry v šestkovém lakrosu

partneři
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tleti se mohou těšit na nové
zázemí. Pokud vše půjde
hladce, v polovině příštího
roku bude hotová rekonstrukce dráhy
i všech sektorů. Radotín by pak měl
mít k dispozici jeden ze čtyř komplexních atletických areálů v Praze.
Radotínští atleti získali na přestavbu
svého areálu 40 milionů korun. Z toho
15 miliony přispělo hlavní město, zbylou sumu přiklepla Národní sportovní
agentura. „Příspěvek od Prahy jsme
měli schválený už na loňský rok, hodně
nám s ním pomohl také radotínský
starosta Karel Hanzlík. Rozhodování

Národní sportovní agentury se však
protáhlo,“ říká Petr Dubský, předseda
atletického oddílu SC Radotín.
Projekt nového atletického zázemí
počítá s tím, že na radotínském stadionu budou všechny potřebné sektory – tartanová plocha dostane šest
běžeckých drah, mezi dráhami a fotbalovým hřištěm se objeví prostory
pro skok vysoký, skok o tyči i zázemí
pro oštěpaře, diskaře či koulaře. Dvě
doskočiště pro dálkaře najdou své
místo pod novou tribunou. „Zvláště
o oštěp je mezi dětmi zájem, protože
se v posledních dekádách jedná o nej-

(buč)

Kateřině Mikelové patří na českém žebříčku čtvrtá příčka.

D

onedávna
ještě
juniorka
a nadále jeden z největších
talentů českého badmintonu,
radotínská hráčka Kateřina Mikelová,
se na novou sezonu chystá v Dánsku.
Severská země patří k místům, kde je
badminton velmi oblíbený a pocházejí odtamtud přední evropští hráči
a hráčky.
V na jaře skončeném ročníku nejvyšší domácí soutěže nastupovala
Kateřina za družstvo BA Plzeň. V jejím
průběhu porazila mimo jiné účastnici
posledních olympijských her, Slovenku

Martinu Repiskou. Na mistrovství ČR
jednotlivců obsadila radotínská hráčka
dvakrát třetí místo. V semifinále dvouhry i čtyřhry žen pokaždé prohrála
s pozdějším vítězem šampionátu.
Katce Mikelové patří v současném
národního žebříčku ve dvouhře žen
čtvrté místo.
„Přechod z juniorské do dospělé
kategorie je těžký hlavně na mezinárodním poli. Platí to zvláště nyní, kdy
kvůli covidu neprobíhají všechny asijské turnaje a hráči z těchto badmintonově dominantních zemí se přesunuli

na turnaje do Evropy. I přesto se Katce
povedlo zaznamenat několik dílčích
mezinárodních úspěchů a probojovat
se z kvalifikace do hlavní soutěže,“
říká matka Katky Alena Mikelová.
V červenci vyrazila Kateřina na letní
přípravu do dánského tréninkového
centra Evropské badmintové federace,
které nese název Centre of Excellence.
Kvalitu letní přípravy si ověří koncem
srpna na turnajích v Lotyšsku a Francii.
„V Dánsku se připravuje spolu s ostatními evropskými hráči. Už se tam
vydala na dva týdny loni, letos tam tráví
celý měsíc,“ popisuje Alena Mikelová.
Každý den čekají mladou sportovkyni
dva tréninky, jeden se zaměřením na
badminton a druhý na fyzickou přípravu. Hráči mají zajištěny trenéry,
ubytování, přístup do bazénu a do posilovny.
Na konci srpna čekají na radotínskou badmintonistku kromě lotyšského
turnaje také studijní povinnosti, musí
dokončit první ročník na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy. Na podzim vyrazí na další mezinárodní turnaje, například do Polska či Maďarska.
V extralize bude opět startovat za Plzeň,
která obhajuje bronzové medaile.
(buč)

Ve sportovní hale se zabydlela
reprezentace Hongkongu

V

srpnu se v irském Limericku
koná fieldlakrosové juniorské mistrovství světa, kterého
se zúčastní také český tým a v jeho
řadách radotínští hráči. Na stejném
šampionátu se představí i tým Hong
kongu. Ten se na turnaj připravoval
v Radotíně. Ubytoval se ve sportovní
hale, na radotínské umělce tréno-

val a sehrál zde i přípravné utkání.
V něm jednoznačně zvítězila česká
reprezentace U20. Asijské sportovní
oddíly v poslední době upřednostňují přípravu v Evropě, kde nejsou
tak přísná koronavirová opatření
jako na jejich domovském kontinentu.
(buč)

Lakrosisté Hongkongu v zápase
proti české reprezentaci

Foto: Petr Buček

Foto: Archiv Kateřiny Mikelové

Badmintonistka Mikelová zvolila
měsíční přípravu v Dánsku

Foto: Petr Buček

Skejťáci se předvedli na vodní party.

V

radotínském skateparku se
setkali nadšenci prkna na
kolečkách na akci Red Bull
Max Pool Party. Nechyběl ani Maxim
Habanec, profesionální skateboar-

dista, kterému těsně unikla účast na
olympijských hrách v Tokiu. Skejťáci
předváděli nejrůznější triky, při kterých zpravidla končili v bazénu.
(red)

Radotínský triatlon se
konal už podeváté

P

lavání, cyklistika a běh, to je již
tradiční červnový triatlon pro
žáky radotínské základní školy,
který se konal na konci školního roku
v areálu biotopu a jeho okolí. Přilákal
osm desítek všestranných sportovců.
Závod byl rozdělen do pěti věkových
kategorií od 8 do 15 let a ceny vítězům,
ale i zúčastněným, předávala radotínská radní a učitelka Simona Baráková
a bývalý ředitel základní školy Zdeněk
Stříhavka, oba velcí sportovci a podporovatelé sportu. Akci pořádala
Radotínská o.p.s. společně s Městskou
částí Praha 16 a radotínskou základní
školou.
(red)

Foto: Josef Štěpán

Petr Dubský vede radotínskou atletiku, která dostane nové zázemí.

úspěšnější disciplínu české atletiky.
Díky Vladimíru Železnému a Barboře Špotákové patří Čechům světové
rekordy v tomto odvětví,“ uvádí Petr
Dubský. Trénovat hod oštěpem, vrh
koulí nebo skok o tyči na stávajícím
stadionu nejde.
Ačkoliv atletická část stadionu prošla v Radotíně renovací před 11 lety,
kdy škváru nahradil tartan, tak jednotlivé sektory už ale potřebují nahradit novými. Zatímco okolo roku 2010
měla radotínská atletika dva trenéry
a pár desítek členů, dnes v oddílu
funguje 15 trenérů, kteří pečují o tři
stovky svěřenců. Největší díl z nich
tvoří mládež. Nové sektory umožní,
aby mohlo trénovat více atletů ve
stejnou dobu. Stále se rozrůstající
základna pravidelně vozí úspěchy
z pražských přeborů, někteří jedinci
se prosazují v republikovém měřítku
a oddíl mužů nastupuje ve druhé
národní lize družstev.
„Nový atletický stadion nám
umožní řadu závodů pořádat u nás.
Komplexní vybavení všemi sektory
má v Praze jen pár areálů, v tomto
ohledu bychom měli patřit mezi čtyři
nejlépe vybavené atletické stadiony
v hlavním městě,“ věří Petr Dubský.
Projekt počítá také s venkovní posilovnou.

Do skateparku zavítala
party s Habancem a Red
Bullem

Závod začíná plaváním v biotopu.

Michal Sodja získal
stříbro na ME ve střelbě
z historického luku
Foto: Archiv Michala Sodjy

Foto: Petr Buček

Rekonstrukce atletického
stadionu se přiblížila

Radotínský lukostřelec na
evropském šampionátu

D

va radotínské účastníky mělo
mistrovství Evropy ve 3D
lukostřelbě. Michal Sodja získal stříbro v kategorii historický luk
a Anna Gonzalezová skončila čtvrtá.
Střelci v tomto odvětví nemíří na

terče, ale na figuríny zvířat v životní
velikosti.
Evropský šampionát se konal na přelomu června a července ve francouzském městě Confolens. Z Česka bylo
přihlášeno celkem 27 soutěžících, mezi
nimi i radotínská dvojice, kterou podpořila Městská část Praha 16. Michal
Sodja se na stříbrnou příčku prostřílel
v konkurenci 71 soutěžících. Mistrovství mělo celkem 1066 účastníků rozdělených do několika kategorií.
Soutěž ve 3D lukostřelbě probíhá
v terénu (lesy, rokle, pole, bažiny)
a střílí se na modely zvířat v životní
velikosti s vyznačenou zásahovou
zónou. Maximální vzdálenost činila
na mistrovství Evropy asi 55 metrů,
což je zhruba dvojnásobek oproti
jiným soutěžím. Střílejí se tři sestavy
ve čtyřech dnech a bodový výsledek se
sčítá.
(red)
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BOHATÝ PROGRAM PO PRÁZDNINÁCH
Aneta Langerová, Circus Problem či Frank Menschner Cup

Na září a říjen se v Radotíně chystají tradiční kulturní, sportovní a společenské akce – Biotop Days, lakrosový
Frank Menschner Cup, Burčákobraní nebo Havelské posvícení. Kdy se která akce koná a co bude na programu?
Foto: Laura a její tygři

Foto: Herbert Slavík

Home food festival
3. září

Oblíbená akce milovníků dobrého jídla
a vášnivých amatérských kuchařů se
uskuteční v sobotu 3. září v Beach Aréně.
Milovníci dobrého jídla se mohou těšit na
speciality z různých koutů světa a nasát
příjemnou atmosféru za doprovodu živé
hudby. Sousedé i tentokrát připraví své
speciality a pořadatelé se moc těší na nové
tváře mezi kuchaři. Kdo chce navařit pro
ostatní, může se se svými gastro nápady
hlásit do poloviny srpna pořadatelům
na telefonním čísle 722 191 838 nebo
e-mailem: terkadvorackova@gmail.com.

2. a 3. září

Foto: Martin Bouda

Loni slavil radotínský biotop své narozeniny
s kapelou Tata Bojs a vystoupením cirku La
Putyka. Letos nejdříve v pátek 2. září zazpívá
z pódia umístěného kousek od hladiny biotopu
Aneta Langerová, v sobotu oslavy vyvrcholí
koncertem rapové kapely Peneři strýčka
Homeboye.

8. a 9. října

Foto: Circus Problem

Biotop Days

Havelské posvícení
Tradiční dvoudenní Havelské posvícení
nabídne široký kulturní program. Sobotní
večer 8. října vyvrcholí koncertem kapely
Circus Problem. Její hudba je inspirovaná
balkánskými rytmy. Nedělní plejáda koncertů
nabídne mimo jiné Lauru a její tygry nebo
hardrockovou kapelu Blastery s bývalým
klávesistou Olympiku Jiřím Valentou.

Foto: Archiv Home food festivalu

Aneta Langerová je největší letošní hvězdou radotínských
akcí. Zazpívá v pátek 2. září na biotopu.

Zábavu na posvícení zajistí také skupina Laura a její tygři.

Festival sousedského vaření se uskuteční na „beachi“.

Frank Menschner Cup
1. až 3. září

Burčákobraní
a Den se železnicí
Foto: Rakeťáci

10. září

Rakeťáci Romana Ondráčka zabaví návštěvníky Burčákobraní.

Radotínské slavnosti spojené
s ochutnáváním čerstvého burčáku se
letos odehrají v sobotu 10. září. Ve stejný
den se zároveň bude konat radotínský Den
se železnicí, který veřejnosti představí
postupující modernizaci trati a nádraží.
Součástí bude také připomínka výročí
160 let od zahájení provozu na trati z Prahy
do Plzně a dále do Bavorska (více na str.
4). Program Burčákobraní odstartuje
cimbálovka pana Kováče, z pódia se
bude linout mimo jiné blues v podání
britské kapely Steve Big Man Clayton
band a vrcholem večera se stane koncert
Romana Ondráčka a jeho Rakeťáků.

Na Havelském posvícení zazní balkánské rytmy v podání
kapely Circus Problem.

Koncert skupiny Michal
Prokop Trio
22. září v Koruně

Po boku Michala Prokopa zahrají houslista
Jan Hrubý a kytarista Pavel Marcel. Michal
Prokop je skladatel, zpěvák, moderátor
a bývalý politik. Držitel řady hudebních
ocenění působí v kapele Framus Five. V jeho
triu ho doprovází známý houslista Jan Hrubý
a rockový kytarista Pavel Marcel.
Foto: Archiv Michal Prokop Trio

Po dubnovém Memoriálu Aleše
Hřebeského druhá velká lakrosová akce
je na programu o prvním zářijovém
víkendu. Titul na Frank Menschner Cupu
budou obhajovat radotínští Custodes, kteří
ovládli i letošní jarní Memoriál. V třídenní
sérii zápasů diváci opět uvidí zástupce
boxlakrosu z různých evropských zemí.

