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Vážení  
spoluobčané, 
tématem tohoto 
vydání Novin 
Prahy 16 je ži-
votní prostředí. 
Mám velkou ra-
dost, že v Radotí-
ně po této stránce 
došlo v posledních letech k velkému 
zlepšení. Vyrůstal jsem tady a žiji zde 
více než 50 let, a tak mohu porovnávat. 
Změna je patrná. Od prachu z cemen-
tárny zakrytého Radotína po místo, 
které se mění z průmyslové periférie 
hlavního města na vyhledávané místo 
pro život rodin, o čemž svědčí velký 
převis poptávky nad nabídkou na trhu 
realit a rostoucí ceny nemovitostí. 

Vidím, jak zavádění potřebné in-
frastruktury výrazně zvýšilo kvalitu 
zdejšího prostředí. Nejzásadnější je 
dokončení výstavby kanalizace, na 
jejíž vybudování jsme zajistili stovky 
milionů korun. Mnoho okolních obcí 
i městských částí si o tak kvalitním, 
takřka celoplošném zasíťování splaš-
kovou kanalizací, ale také zemním ply-
nem nebo pitnou vodou může nechat 
jen zdát. Snad je tedy pryč doba spo-
jená s ilegálním vypouštěním septiků 
a spalováním závadného materiálu.

Všem nám nyní znepříjemňuje ži-
vot modernizace železniční trati. I ta 
však nakonec přispěje k lepšímu život-
nímu prostředí. Až její rekonstrukce 
skončí, věřím, že ještě více lidí využije 
pro cestování do centra Prahy spoleh-
livější vlakové spoje a nepojede autem. 
Nový železniční most u Horymírova 
náměstí významně sníží hlukové zatí-
žení, jelikož nahradí starou konstrukci, 
jež byla největší zdrojem rámusu v Ra-
dotíně. To je také významný přínos pro 
životní prostředí. 

Na závěr se připojím s gratulací 
Štěpánu Rakovi, který v srpnu oslavil 
75. narozeniny. Přeji mu vše nejlepší 
a pevné zdraví! A rovnou mohu pro-
zradit, že tento světově uznávaný kyta-
rový virtuos – a především náš čestný 
občan – vystoupí v neděli 29. listopadu 
v Koruně. Moc se na jeho adventní 
koncert těším!
Přeji vám krásný zbytek léta!

Váš Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 (Radotín)

městě o minimálně 45 procent do 
roku 2030 (ve srovnání s rokem 2010) 
a dosáhnout nulových emisí CO2 nej-
později do roku 2050. 

„Pro Radotín to znamená, že tu 
bude dále přibývat projektů spojených 

lavní město Praha loni v červnu 
vyhlásilo takzvaný klimatický 
závazek. Podobně jako jiné 

světové metropole tímto způsobem 
reaguje na růst teploty ovzduší. Cílem 
závazku je snížit emise CO2 v hlavním 

Slovo starosty Radotín a životní prostředí
Přestože se obyvatelé Radotína mohou těšit z nejlepšího životního 
prostředí, jaké tu v posledních desetiletích bývalo, dále přibývá projektů 
na jeho zlepšení. 

Inzerce

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Co můžete opravit dnes, neodkládejte na zítřek
V našem servisu jsme neustále připraveni vyřešit za Vás pojistnou událost, opravu karoserie, 
lakování vozu, výměnu čelního skla či zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy. Zastavte se 
v našem autorizovaném servisu ŠKODA nebo nás kontaktujte telefonicky. Nyní můžete využit 
také objednání do servisu online.

Měli jste dopravní nehodu? I po nehodě vám zajistíme garanci výrobce a zachováme bezpečnost 
i cenu vašeho vozidla na nejvyšší možné míře.

IDEÁLNÍ ČAS
 TO OPRAVIT

Číslo 9/2020

se zlepšováním životního prostředí,“ 
říká starosta Prahy 16 Karel Hanzlík. 
„Půjde především o kroky, které mají 
za cíl snížit spotřebu energie či budou 
řešit zadržování a využívání dešťové 
vody,“ dodává Karel Hanzlík. 

Radotín přitom po stránce kva-
lity životního prostředí v minulosti 
hodně trpěl. Cementárna dříve sto-
jící přímo v centru města na místě 
dnešních panelových domů chrlila ze 
svých komínů velké množství prachu. 
Ani její nástupkyně přestěhovaná na 
okraj Radotína nebývala oázou čistoty. 
To se však v posledních desítkách let 
hodně zlepšilo. Radotínu pomohla 
také stavba Pražského okruhu, který 
odvedl z centra městské části velký díl 
automobilové dopravy. 

„V Radotíně žiji od roku 1970 a nikdy 
tak čistý jako nyní nebyl,“ říká Pavel 
Punčochář, který se profesně věnuje 
životnímu prostředí, jeho specializací 
je vodní hospodářství. Pracuje na mini-
sterstvu zemědělství a zároveň přednáší 
na zemědělské univerzitě (rozhovor 
s Pavlem Punčochářem čtěte na str. 2).

Životní prostředí se tu zlepšilo také 
v dalších ohledech. Významným kro-
kem bylo napojení většiny nemovi-
tostí na splaškovou kanalizaci a plyn. 
V zimě se až na výjimky nevalí špi-
navý kouř z komínů rodinných domů, 
většina Radotína už není odkázána 
na problematické odpadní jímky. 
V posledních osmi letech proběhlo 
napojení na kanalizaci domů v oblasti 
Viniček, nejnověji se připojily nemo-
vitosti ve Zderazské či Javořické ulici. 

Radotínská radnice investuje do 
životního prostředí nemalé prostředky. 
Zaměřuje se na přeměnu bývalých 
průmyslových území, příkladem 
může být biotop a chystaná další část 
výstavby Centra Radotín. Stále větší 
uplatnění nachází v Radotíně výroba 
elektřiny z fotovoltaických panelů, 
které pokrývají mimo jiné budovy 
základní školy. Součástí ochrany 
životního prostředí je také rozšiřující 
se protipovodňová ochrana. 

Petr Buček

Více na téma životní prostředí čtěte  
na str. 2 a 3

str. 2

Přírodním klenotem Radotína je Berounka. Místo u řeky slouží k odpočinku, stezku podél ní využívají cyklisté i chodci.

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

H



|2|

Tak čistý Radotín nepamatuji, říká Pavel Punčochář

Jak si Radotín vede ve vztahu 
k životnímu prostředí? 
Radotínu velmi pomohla 

výstavba dálničního mostu spojená 
s  prodloužením Pražského okruhu. 
Zásadně tím ubylo škodlivin vypou-
štěných projíždějícími automobily. 
S vodou jsme na tom také dobře. Náš 
vodovod je napojený na Želivku a v té 
voda nechybí. Významně se posunulo 
odkanalizování Radotína. Průmysl tu 
máme, ale je čistý. U  bývalých skle-
níků, kde je dnes dráha pro moto-
káry, bylo dříve zařízení na likvidaci 

nebezpečných odpadů. Jeho definitiv-
nímu konci pomohla povodeň v roce 
2002, která stavbu porušila. Z hlediska 
ovzduší je na tom Radotín dnes velmi 
dobře. Pamatujeme, jak se tu prášilo 
z  cementárny, švestky jsme drbali 
kartáčkem, když náhodou uzrály, pro-
tože jinak byly skoro zabetonované. 
Radotínem projížděl jeden nákla-
ďák za druhým. Jedinou zátěží dnes 
zůstává doprava přicházející z  obcí 
podél Berounky. 

V Radotíně žijete přesně půl století. 
Je na tom naše městská část po 
stránce životního prostředí za tu 
dobu nejlépe?
Je to tu mnohem lepší než v předcho-
zích letech. V  Radotíně žiji od roku 
1970 a nikdy tak čistý jako nyní nebyl. 

Lokálních topenišť zamořujících 
okolí také významně ubylo. Lidé jsou 
pohodlní topit, skládat palivo a  při-
kládat, plyn nebo elektřina to udělají 
za ně. Bydlím kousek od školy a měli 
jsme tu dříve čtyři nebo pět domů, 
které zamořovaly okolí. To už dnes 
také není. Ale já bych vyzdvihnul 
i  jiné věci. Málokdo ví, jaké skvosty 
tady máme. Stačí přejít přes lávku 
nad Berounkou a  projít se po břehu 
po druhé straně, než je cyklostezka. 
Co tam vídávám, není obvyklé ani na 
venkově. Žijí tam koroptve, zajíci, na 

jaře tam létá velké množství špačků. 
Pro rodiny s dětmi je to úžasné místo 
k  procházce. Anebo mohou zamířit 
do Černé rokle se zkamenělinami či 
lesem k Lochkovu. Cementárna dnes 
nevypouští žádné znatelné škodli-
viny, vlastně o ní nevíme. To je neu-
věřitelné zlepšení oproti nedávné 
minulosti.

V posledních letech přicházejí 
varování od klimatologů, která 
upozorňují na přílišné oteplování 
vzduchu. Jak je máme vnímat na 
úrovni Radotína?
Musíme se přizpůsobit tomu, že lec-
cos, co historie pamatuje, bude nyní 
jinak. Průměrné teploty vzduchu 
dále porostou. Počty dnů s tropickou 
teplotou v letech 2018 a 2019 lámaly 

Jaké je životní prostředí v Radotíně pohledem Pavla Punčocháře, který se na ministerstvu zemědělství a na České zemědělské 
univerzitě věnuje především vodnímu hospodářství? V Radotíně žije 50 let a v rozhovoru hodnotí kvalitu zdejšího ovzduší, vody 
a zároveň radí, na co se máme připravit do budoucna v souvislosti s globálním oteplováním.

rekordy. Srážek neubývá, ale jsou 
jinak časově i místně rozdělené. To už 
je dnes problém všude tam, kde pou-
žívají vodu z  mělkých studní. U  nás 
to nehrozí, my pijeme vodu z Želivky. 
Ale kdo dodnes používá studnu, měl 
by se co nejdříve k vodovodu připo-
jit. Povodně nezmizí, nesmíme proto 
zanedbávat ochranu před velkou 
vodou. V  Radotíně těchto opatření 
přibývá, ale ani nové stěny vše neza-
drží a úplně všechny stavby ochránit 
nelze. Navíc je nutné pravidelně ale-
spoň jednou ročně trénovat stavbu 

mobilních protipovodňových stěn. 
Aby se v  případě potřeby správně 
použily.

Zkuste odhadnout, jak bude vypadat 
Radotín v roce 2050, jestliže teploty 
dále porostou.
Patrné to bude na letním korytě 
Berounky. Ubude v ní voda a objeví se 
další štěrkové lavice, které jsou patrné 
v  okolí lávky. Dále poklesnou hla-
diny podzemních vod. Období sucha 
budou přibývat a musíme se připravit 
na větší prašnost. O  rostoucích tep-
lotách se mluví dlouho, ale až nyní 
vidíme první vážné následky. Nad 
Radotínem řídnou vinou sucha jehlič-
naté lesy. Bude je třeba nahradit list-
natými stromy a vysázet smíšené lesy, 
které snášejí sucho lépe.

1. . RaOtínKé bRčákBrNí
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CIMBÁLOVÁ KAPELA • SWING MELODY SEXTET • JITKA ZELENKOVÁ
JAN KALOUSEK S KAPELOU • DIVADLO KAKA • SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJÍ BURČÁK

Městská část Praha 16 – Radotín a Český archív vín vás zvou na

Máme šetřit s vodou, nebo je jí 
v pražském vodovodu dostatek?
Naším štěstím je, že nás zásobuje 
Želivka. Praha má navíc k  dispozici 
další dva vodní zdroje a v záloze ještě 
i  Vltavu. Šetřit bychom měli, ale nic 
dramatického se neděje. Tématem 
číslo jedna by mělo být zachycování 
srážkové vody ze střech objektů a  její 
využití v  jejich okolí. Aby srážková 
voda nemizela v kanalizaci, ale končila 
v nádržích a poté na zahradách domů. 
Výhodou je, že se Radotín stále ještě 
rozvíjí a  nové stavby moderní tech-

nologie na zachycování vody využí-
vat musí. Také při plánování nového 
centra Radotín bude důležité nastavit 
správné nakládání s  vodou. V  měs-
tech, kde už se nic měnit nedá, je to po 
této stránce horší. 

Jak s vodou hospodaří domácnosti?
Vody máme zatím dost i díky tomu, že 
patříme mezi státy, které s ní v domác-
nostech nakládají šetrně. Na jednoho 
člověka a  den spotřebujeme v  prů-
měru 89 litrů vody. To je významně 
méně než například na jihu Evropy. 

Je to dáno úspornými technologiemi, 
které používáme. Myčka a pračka dnes 
potřebují méně vody než dříve, použí-
váme pákové baterie nebo dvoucestné 
splachování. Ve srovnání s rokem 1990 
je úspora vody asi šedesátiprocentní. 

Na zahradách rodinných domů 
přibývají bazény. Máme dost vody 
i pro ně?
Bazén je přepych, máme štěstí, že je 
v  Praze vody dost. Mnoho obcí však 
při úbytku vody napouštění bazénů 
zakazuje. U  nás to nehrozí, pražské 
vodárny o  tom zatím neuvažují. Ale 
pokud by na úsporná opatření došlo, 
soukromé bazény by dostaly zákaz 
jako první. To samé by platilo pro zalé-
vání zahrad, proto je vhodnější použít 
vodu zachycenou ze srážek. Ovšem 
i  ta se rychle odpaří. Výhodou vege-
tace a rostlin však je, že ve svém okolí 
sníží výparem teplotu, což je žádoucí.

Jak je na tom Radotín po stránce 
životního prostředí ve srovnání 
s jinými částmi Prahy?
Obecně velmi dobře. Současné sta-
vební akce, kritizované některými 
občany, jsou dočasné a  hlavně vedou 
k dalšímu zlepšení. Pokud by se poda-
řilo časem odklonit dopravu ze směru 
od Černošic, pak bychom na tom byli 
výborně. Ale vím, že je to kompliko-
vané. Svůj přínos bude mít rekon-
struovaná železnice, lidé budou jezdit 
méně autem. A máme tady Berounku, 
která je naprosto jedinečná. Navíc je 
rozhodnuto, že na ní nebude docházet 
k  velkým stavbám kvůli dříve zvažo-
vané splavnosti pro lodě. Neobjeví se 
na ní ani před pár lety oživené téma 
přehrady „Křivoklát“, které je dnes 
úplně mimo hru. Musela by se kvůli 
nim zničit velká část ceněné přírody 
na Křivoklátsku, což Evropská unie 
nepřipouští.

Doporučujete koupání v Berounce?
Je mnohem čistější, než bývala. Ale při 
stavu dnešních vědomostí o  hygieně 
koupání úplně v pořádku být nemusí. 
Majitelé chat a domů do ní občas něco 
vypustí. Ke koupání je proto lepší bio-
top. To je úžasně vymyšlený způsob 
čištění vody kořenovým systémem. 
Navíc vyrostl na hodně zanedbaném 
místě. Jen mám jeden problém – byd-
lím v  jeho blízkosti a  vadí mi, že na 
blízkých polích nevzniklo velké par-
koviště, které by v oblasti škol, biotopu 
a sportovišť zklidnilo dopravu. 

Petr Buček

Pavel Punčochář u Berounky, kterou má velmi v oblibě.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., (76) působí v sekci vodního hospodářství 
Ministerstva zemědělství ČR. Nakládáním s vodstvem se věnuje také na 
pražské zemědělské univerzitě, dříve přednášel na univerzitě v Českých 
Budějovicích. V Radotíně žije od roku 1970.
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Další kroky k lepšímu životnímu prostředí
Přeměna brownfieldů, napojení rodinných domů i dalších objektů na 
kanalizaci i plyn, výsadba zeleně, revitalizace břehu Berounky a jiné 
projekty na podporu životního prostředí – co všechno radotínská radnice 
zrealizovala v předchozích letech a co chystá pro nadcházející období?

Má životní prostředí v Radotíně dostatečnou podporu?
VYBUDOVALI JSME DŮLEŽITOU 
INFRASTRUKTURU

Vposledních šesti letech jsme 
v  součinnosti s  hlavním měs-
tem Prahou dokončili zasíťo-

vání Radotína plynem a  kanalizací. 
Na první pohled to možná vypadá, 
že máme jen nové chodníky, to důle-
žité se však skrývá hluboko pod zemí. 
Tam totiž našla místo zcela nová infra-
struktura v podobě kanalizace, vodo-
vodu či plynového potrubí. Znamená 
to, že už nedochází k vypouštění jímek 
do volné přírody a topení už na větši-
ně území naší městské části není spo-
jeno se zamořováním okolí kouřem 
z  kotlů na uhlí. To jsou zásadní věci, 
jež přispěly ke zlepšení životního pro-
středí. K  dispozici máme navíc také 
kvalitní pitnou vodu. Pro někoho to 
vše možná zní jako automatická věc, 
mnoho okolních obcí však v budování 
této infrastruktury tak daleko dosud 
nepokročilo. Radotínští obyvatelé ne-
musí řešit problémy s kopáním studní, 
instalací čističek odpadních vod ani 
s  komplikacemi spojenými s  vytápě-
ním svých objektů a  ohřevem vody. 
Fotovoltaické panely na střeše základ-
ní školy jsou příkladem teorie, praxe 
a  edukace. Další střešní elektrárny 
připravujeme na střechy bazénu nebo 
kulturního střediska.

Máme a  provozujeme sběrný dvůr, 
díky kterému se prokazatelně snížilo 
množství černých skládek, a  to ne-
jen v  Radotíně, ale i  v  blízkém okolí. 
Přijímaný objem odpadu každoročně 
narůstá tak, že provoz sběrného dvo-
ra musíme z  radotínského rozpočtu 
pravidelně dofinancovávat. Chystáme 

projekty zaměřené na využívání dešťo-
vé vody v areálu základní školy a také 
v plánovaném Centru Radotín. Nemé-
ně důležitá je revitalizace brownfieldů. 
Nejlepším příkladem je biotop, který 
vznikl na místě bývalé navážky a  ne-
funkční čističky odpadních vod. Věří-
me, že se nám něco podobného podaří 
také s radotínským centrem, kde dříve 
stávala stará cementárna a továrna na 
baterie. A  také s  plánovaným spor-
tovně-rekreačním areálem u  Výpa-
dové ulice, v  jehož případě usilujeme 
o  změnu pražského územního plánu, 
který v této lokalitě počítal s přehnaně 
velkými vodními plochami. Rádi by-
chom viděli přírodnější charakter úze-
mí na břehu řeky Berounky, kterou se 
nám v minulém roce podařila vyřadit 
ze zákonem určeného seznamu toků 
vhodných do budoucna ke splavnění. 

Všechny projekty spojené se život-
ním prostředím považujeme za velmi 
důležité. Jednotlivé projekty se navzá-
jem doplňují. Naše životní prostředí 
se zlepšilo i  díky Pražskému okruhu, 
který z  Radotína odvedl velkou část 
automobilové dopravy.

Zastupitelé Městské části Praha 16  
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ZLEPŠENÍ JE PATRNÉ, NA ŘADĚ 
JSOU DALŠÍ KROKY
Radotín byl po dlouhá léta spojený pře-
devším s  průmyslem a  ten významně 
zatěžoval zdejší životní prostředí. V po-
sledních letech jsme se však dočkali 
zásadního zlepšení. Dálniční most 
snížil množství automobilové dopravy 
projíždějící Radotínem, významné po-

kroky udělala dříve prašná cementárna, 
domy už nevytápí uhlí, jsme napojení 
na kanalizaci a  k  dispozici máme vý-
bornou pitnou vodu. 

Železnice v 19. století proměnila Ra-
dotín na industriální centrum. Průmy-
slová revoluce přinesla zlepšení životní 
úrovně obyvatelstva, ale také zatížila 
životní prostředí. To neplatí jen pro Ra-
dotín, Prahu nebo Českou republiku. 
Proto nám dnes ani nezbývá nic jiného 
než zavádět různá opatření, která mají 
zmírnit dopady probíhající klimatické 
změny. 

V Radotíně proto rostou nové stro-
my a  další budou následovat. Učíme 
se nakládat s dešťovou vodou tak, aby 
nemizela v kanalizaci. Na střechách bu-
dov se stále častěji objevují fotovoltaic-
ké panely. Vyspělá část Evropy si dala 
za cíl do roku 2050 významně elimino-
vat produkci CO2, a proto bude i v Ra-
dotíně přibývat dobíjecích stanic pro 
elektromobily. V  tomto ohledu patřil 
Radotín k  prvním samosprávám, kte-
rá auta na elektřinu začala využívat ve 
svém vozovém parku. Životní prostředí 
chrání také zdejší technické služby, kte-
ré se starají nejen o sběrný dvůr.

Přírodním klenotem Radotína je Be-
rounka. Je dobré, že nedojde k plánova-
ným stavbám jezů, které na tuto krás-
nou řeku měly přivést lodní dopravu. 
Stačí však zvednout hlavu a podívat se 
na zdejší lesy, aby bylo kaž dému jasné, 
že se příroda kolem nás mění. Různých 
opatření na ochranu našeho životního 
prostředí proto bude muset přibývat. 

Jan Kořínek, předseda MO ČSSD 

Praha-Radotín

DECHOVKA MEZI BETONEM 
A BAGREM
Životním prostředím se většinou ro-
zumí příroda, tedy ochrana živočichů, 
rostlin či území. Životní prostředí je 
ale ve skutečnosti prostředí, v  němž 
žijeme. Tedy i prostředí městských ulic 
a prostranství, bezprostřední okolí na-
šeho domova, obec. I vidíme hned, jak 
si stojíme: naše ulice zahlcuje doprava, 
nenajdete zde stromy, klidná zákoutí, 
promyšlená řešení. Neustálá výstavba 
ukusuje z  přírody navenek i  dovnitř: 
za opravdovou přírodou musíme kaž-
dým rokem o kousek dál a její zbytky 
mezi ulicemi chátrají, chřadnou a do-
cela mizejí. Zájmy developerů a  in-
vestorů rozhodují o  tom, co zůstane 
a  co ne, přičemž důležitá rozhodnutí 
probíhají za zavřenými dveřmi a  bez 
promyšlené logiky. Čekají nás obrov-
ské stavební akce a výhledově i  těžba 
štěrkopísku. Cementárna pořád patří 
k  největším znečišťovatelům v  celém 
kraji a všudypřítomné sucho ničí i to, 
co lidem dosud vzdorovalo. Životní 
prostředí v Radotíně potřebuje víc než 
anketu v novinách a slavnostní stříhá-
ní pásek. 

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 
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RADOTÍN – PŘÍRODNÍ BRÁNA 
PRAHY???
O  životním prostředí v  Radotíně 
a jeho změnách k lepšímu se dozvídá-
me pravidelně různou formou a v růz-
ných obměnách. Přesto nelze přehlí-
žet, že životní prostředí naší městské 

Komentáře

Kanalizace a plyn

Jednou z největších změn na poli 
životního prostředí představuje 
napojení Radotína na zemní 

plyn a  kanalizaci – pro mnohé dnes 
samozřejmost, která před nedávnem 
přinesla radikální zlepšení kvality 
života v  Radotíně. Dříve nejběžnější 
topení uhlím a jinými pevnými palivy 
je dnes spíše okrajovou záležitostí. 
Něco podobného platí pro kanalizaci. 
Její rozšíření do valné části Radotína 
ukončilo využívání septiků.

Brownfieldy
Poškozených území není ve dříve čistě 
průmyslovém Radotíně málo. Ukáz-
kovým příkladem jejich přeměny je 
biotop, který vyrostl na problematic-
kém místě bývalé navážky a nefunkční 
čističky odpadních vod. Povedla se 
také rekonstrukce Vindyšovy továrny 
na areál spojený s  prodejem cyklis-
tického a  lyžařského vybavení (pod 
taktovkou soukromých vlastníků). Ve 
středu městské části dojde k úplnému 
vypořádání se s ekologickými zátěžemi 

z  minulosti s  dokonče-
ním Centra Radotín, 
kde vyroste obchodní 
třída s novými byty.

Berounka
Přírodní skvost i  přiči-
něním radotínské rad-
nice vypadl v  minulém 
roce ze seznamu řek, na 
kterých se v  budoucnu 
počítá se splavněním 
a lodní dopravou. I když 
to bylo po dlouhou dobu 
v  plánech ministerstva 
dopravy, které chystalo 
výstavbu drahých jezů, 
jež měly za úkol zved-
nout hladinu Berounky. 
„Pro nás bylo vždy prio-
ritou, aby si řeka zacho-
vala svůj přírodní ráz,“ 

říká radotínský starosta Karel Hanzlík. 
Radnice připravila projekt na břehu 

Berounky směrem k  soutoku s  Vlta-
vou, kde by se území mělo kultivovat 
a  proměnit na sportovně-rekreační 
areál přírodního charakteru. Proto již 
v  roce 2014 podala na hlavní město 
Prahu podnět na celoměstsky význam-
nou změnu územního plánu v podobě 
redukce vodních ploch, které se v něm 
před časem objevily. 

Chystá se také další etapa úprav 
navazující na projekt Místa u  řeky. 

Pod bistrem U Ondřeje zavede chodce 
nová stezka do přímého soused-
ství s  Berounkou. Na druhou stranu 
je zapotřebí chránit Radotín před 
povodněmi. Nejnovější pás ochran-
ného zdiva vyrostl loni v  lokalitě 
Šárovo kolo, protipovodňový val se 
v budoucnu objeví na Rymáni.

Radotínský potok
Ve srovnání s  Berounkou méně 
nápadný Radotínský potok se v minu-
losti stal zdrojem povodní. Je proto 
připraven projekt suchého poldru, 
který by měl vyrůst v lokalitě Cikánka. 
V  případě náhlých extrémních dešťů 
ochrání budovy na dolním toku 
potoka. Architekti pracující na plá-
nech Centra Radotín chystají také 
lepší přístup k dnes nízko položenému 
korytu Radotínského potoka ve středu 
městské části. Aby se stal součástí 
života v chystaném centru. 

Odpady
Radotínská radnice investovala do 
podzemních nádob na tříděný odpad, 
které mají 2,5násobně větší objem než 
běžné kontejnery. V  centru městské 
části se objevují také „chytré“ koše, jež 
obsluze dávají na dálku vědět, jakmile 
se naplní jejich kapacita. Výhodou 
Radotína je sběrný dvůr, pro hlavní 
město Prahu ho provozují zdejší tech-
nické služby. Všichni pražští občané 
jej mohou využívat zdarma.

Elektromobilita
Zázemí pro elektromobily je 
v Radotíně už tradicí, počet dobíjecích 
stanic nadále poroste. Nové vznik-
nou v  blízké době naproti vstupu do 

bazénu v ulici K Lázním, dále v ulicích 
Výpadová, Sídliště a další přibude na 
náměstí Osvoboditelů. Elektromobi-
lita je jedním z  pilířů hlavního města 
Prahy v  rámci klimatických opatření, 
která mají zamezit dalšímu růstu tep-
loty ovzduší. Radotínská radnice letos 
rozhodla o pořízení nového kurýrního 
elektromobilu pro potřeby úřadu.

Fotovoltaika
Dalším krokem k zabrzdění klimatické 
změny je získávání elektřiny z obnovi-
telných zdrojů. „Fotovoltaické panely 
na střechách školních objektů dodá-
vají do sítě tolik energie, že příjmy 
z jejího prodeje pokrývají náklady na 
elektrickou energii spotřebovanou při 
výuce,“ říká radotínský místostarosta 
Miroslav Knotek. „Další panely plá-
nujeme namontovat na fasádu budov 
druhého stupně. Do tříd máme záměr 
nainstalovat chytré žaluzie, které se 
automaticky naklánějí podle množ-
ství dopadajícího slunečního záření,“ 
doplňuje Miroslav Knotek. Fotovol-
taické panely pokryjí také střechy 
právě budovaného Kulturně-komunit-
ního centra Koruna a krytého bazénu. 
Radnice tam mimo jiné chystá projekt 
na získávání tepla z vypouštěné bazé-
nové vody, která se použije na přede-
hřev nové vody určené ke koupání. 

Nové stromy
Loni radotínská radnice nechala 
vysázet bezmála 80 nových stromů, 
ještě letos plánuje další. Duby, jeřáby, 
okrasné třešně, platany, lípy či javory 
se objevují na Místě u  řeky, sídli-
šti nebo v  parčících v  blízkosti školy 
a  radnice. Jeden vzrostlý strom při-
jde na 20 tisíc korun, 50 stromů stojí 
milion. 

(buč)

Radotín je místem, které obývá  řada zástupců říše zvířat. Na soutoku Berounky 
a Radotínského potoka lze narazit na početné kolonie kachen divokých. 
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části nevzkvétá. Po letech slibného 
vývoje dochází nyní k  postupné pře-
měně v  předměstí sídlištního typu, 
kde je téměř každá zastavitelná plocha 
využívána k bytové zástavbě. Přírodní 
charakter zahradního města ustupuje 
developmentu a  enormnímu zájmu 
o  bydlení na okraji Prahy v  lokalitě, 
jejíž polohu i  okolí lze považovat za 
ideální. 

Ideální však není způsob, jak je 
s touto situací nakládáno. Upřednost-
ňovány jsou oblasti, které, ač jistě dů-
ležité, nejsou schopny řešit zhoršující 
se kvalitu života v Radotíně. Dopravní 
zátěž, prašnost a hluk sílí, výstavba se 
rozšiřuje, infrastruktura se blíží limi-
tům, klimatické změny se projevují 
stále intenzivněji…

Pokud je vůbec možné hovořit o ně-
jaké hmatatelné podpoře životního 
prostředí v poslední době, pak pouze 
v souvislosti s neustále prezentovanou 
výsadbou stromů, kterou inicioval 
i hradil, stejně jako např. biotop, praž-
ský magistrát. 

Rada přitom disponuje komisí ži-
votního prostředí složenou z  odbor-
níků v oboru. Ta mj. připravila návrh 
nové výsadby a  podpořila klimatický 
závazek – základní koncepční doku-
ment týkající se směrování MČ v ob-
lasti životního prostředí. Oba návrhy 
zůstaly bez odezvy, a  potvrdil se tak 
nevalný zájem radnice o  životní pro-
středí. Svědčí o tom i to, že se starosta, 
sám člen komise, v  tomto volebním 
období jejího jednání nezúčastnil ani 
jednou. 

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

Životní prostředí
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Větší půlka nového železnič-
ního mostu u  Horymírova 
náměstí začala sloužit vla-

kové dopravě. Naopak mimo provoz 
je kolej na staré části přemostění, 
které stavbaři v  září odstraní. Poté 
se pustí do budování chybějícího 
dílu stavby, která má být dokončena 
na přelomu listopadu a  prosince. 
V  tomto termínu se pod trať vrátí 
auta.

Kdo cestuje do centra Prahy vla-
kem, bude v následujících měsících 
využívat ostrovní nástupiště. Koleje 
před nádražní budovou zůsta-
nou kvůli stavbě nové části mostu 
u  Horymírova náměstí mimo pro-
voz až do března příštího roku. 

(red)

Z Radotína

4. díl seriálu Radnice: O čem rozhodují radotínští zastupitelé?

Sousedé uvaří sousedůmVlaky už jezdí po nové části mostu

Další díl seriálu, který vysvětluje 
fungování jednotlivých částí 
radotínské radnice a  zdejšího 

úřadu, přichází po několikaměsíční 
odmlce. Kvůli koronavirovým opat-
řením dostala v  Novinách Prahy 16 
přednost témata spojená s  epidemií. 

Čtvrtý díl seriálu Radnice vysvětlí, jak 
pracují radotínští zastupitelé – lidé, 
které si jednou za čtyři roky vybírají 
voliči v komunálních volbách.

Zastupitelstvo lze částečně přirov-
nat k  poslanecké sněmovně. Jelikož 
je však Radotín jednou z  městských 

částí Prahy, mnoho rozhodnutí pří-
sluší zastupitelstvu hlavního města. To 
znamená, že o zásadních záležitostech 
rozhodují pražští zastupitelé a  ti ra-
dotínští hlasují o vybraných lokálních 
věcech. Například o  územním plá-
nu pro celou Prahu včetně Radotína 

rozhodují zastupitelé 
hlavního města. Zvo-
lení radotínští za-
stupitelé se k  němu 
mohou jen vyjádřit. 
Podobná pravidla 
platí pro majetkové 
úkony. „Prodej třeba 
jen jediného čtvereč-
ního metru pozemku 
místnímu občanovi 
schvaluje radotínské 
zastupitelstvo, ale nut-
ný je následný souhlas 
pražského magist-
rátu,“ říká tajemník 
radotínského úřadu 
Pavel Jirásek. 

Seriál Radnice

Nový podchod propojí obě části centrálního Radotína
Na přelomu července a srpna začaly přípravy 
na výstavbu nového bezbariérového podchodu, 
který bezpečně převede pěší pod železniční 
tratí a obyvatele nového sídliště a okolí rychleji 
k vlakům. Novinkou je prodloužené zastřešení 
nástupišť mezi oběma nádražními podzemními 
průchody.

Na straně sídliště chodci do 
nového podchodu vstoupí 
po zastřešeném klesajícím 

chodníku začínajícím v  místě neda-
leko dnešního přejezdu. Ten bude 
po dokončení stavby zrušen. Z  ulice 
Vrážská, kde jsou autobusové zastávky, 
bude přístup do nového podchodu 
možný ze dvou stran. Směrem ke zru-
šenému přechodu povedou schody 
a  využijí ho ti, kteří budou přicházet 
od školy či biotopu. Kdo dá přednost 
nakloněnému chodníku, dostane se do 
podchodu nedaleko bistra Luna. Tudy 
také povedou kroky cestujících, kteří 
zamíří k  prvnímu nástupišti, odkud 
pojede většina vlaků do centra Prahy.

„O  zřízení nového podchodu spo-
jujícího obě centrální části Radotína 
jsme velmi usilovali. Konečně se 
dočkáme bezpečné a  bezbariérové 
náhrady za pruh pro chodce lemující 
přejezd pro auta, který není bezpečný 

a stalo se na něm několik smrtelných 
nehod,“ říká radotínský starosta Karel 
Hanzlík. Celý podchod získá bezba-
riérový přístup a  jeho vstupní místa 
budou kompletně pod střechou. 

Nakloněné chodníky využijí i ti, kteří 
do podchodu zamíří po příjezdu ze 
smíchovského nebo hlavního nádraží 
poté, co vystoupí z  vlaku na druhém 
či třetím nástupišti. Ačkoliv původně 
Správa železnic plánovala zastřešená 
nástupiště jen před nádražní budovou, 
nakonec se krytý perón prodlouží až 
právě k vchodům do nového podzem-
ního spojení mezi sídlištěm a autobu-
sovými terminály. Tato změna vychází 
z veřejné debaty občanů s vedením rad-
nice a  zástupci investora modernizace 
železničního koridoru, která se konala 
koncem letošního února.

Stavební firmy začaly s  přípravou 
nového podchodu na konci července, 
kdy se pustily do bourání nevyuží-

V sobotu 5. září od 16 hodin se na biotopu koná další ročník akce Soused sou-
sedovi navaří aneb Home Food Fest. Ochutnávat bude možné nejrůznější 
speciality od radotínských kuchařů-amatérů. Vstupné na akci je 60 korun, 

cenu jídel stanovují jejich tvůrci. „Slavnost domácího vaření podporují městská 
část Praha 16 a Biotop Radotín. Je nevýdělečná a jídla se prodávají za nákladové 
ceny,“ říká její organizátorka Dana Karásková. 
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vaného drážního skladu. Ten by ale 
Správa železnic musela zlikvidovat 
i tehdy, kdyby se nový podchod nesta-
věl. První vlakovou kolej totiž posouvá 
k ulici Vrážská a  starý objekt tomuto 
záměru překážel. Do stísněného pro-

storu mezi posunutou první kolejí, 
výstupem z podchodu a chodníkem se 
navíc musel vejít i kabelovod s hlavní 
kabelovou trasou. 

Také druhý podchod přímo v  pro-
storu před stávající výpravní budovou 

bude bezbariérový. V  tomto případě 
budou rodiče s kočárky, senioři nebo 
lidé na vozíčku používat výtah. Oba 
podchody dostanou tabule informu-
jící o odjezdech vlaků a rozhlas. 

Petr Buček

(red)

Během koronavirových opatření zasedali zastupitelé v rouškách.
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Nový podchod v Radotíně bude navenek podobný tomu, který právě vzniká v jiné části Prahy, na Zahradním městě.

V  případě takzvaných obecně zá-
vazných vyhlášek nemá městská část 
kromě možnosti připomínkování 
naprosto žádné kompetence. Tako-
vé vyhlášky zakazují například pití 
alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích nebo omezují provoz 
výherních automatů na celém území 
Prahy. Jakmile tedy pražští zastupitelé 
jakoukoliv obecně závaznou vyhlášku 
přijmou, radotínští zastupitelé v tomto 
ohledu nic měnit nemohou.

O  čem tedy radotínské zastupitel-
stvo rozhoduje? Sejít se musí nejméně 
čtyřikrát ročně. Na svých zasedáních 
projednává takové záležitosti Radotí-
na, které mu dovoluje zákon o hlavním 
městě Praze. Přijímá rozhodnutí eko-
nomického charakteru, jako je napří-
klad schválení či úpravy rozpočtu, dále 
majetkového rázu v  podobě prodeje, 
směny či nákupu především pozemků. 
Volí také starostu, místostarosty a rad-
ní za městskou část Praha 16. Zastu-
pitelé také mohou vyjádřit připomínky 

k rozpočtu hlavního města, k územní-
mu plánu nebo k rozvoji Prahy. O těch-
to záležitostech však nerozhodují. 

Radotínských zastupitelů je už po 
několik volebních období 15. Zasedá-
ní zastupitelstva jsou veřejná a konají 
se nejčastěji v sále Kulturního středis-
ka U Koruny (během koronavirových 
opatření se přesunula do auly základní 
školy). Zastupitelé dávají během svého 
zasedání prostor veřejnosti, aby vzná-
šeli své podněty či připomínky. 

Zastupitelstvo si může zřizovat růz-
né výbory, povinností je ustanovit 
dva: finanční a  kontrolní. „Finanční 
výbor řeší zejména rozpočet městské 
části, jeho změny, provádí dohled nad 
finančními operacemi nebo nad ob-
drženými i  poskytovanými dotacemi. 
Činnost kontrolního výboru je zamě-
řená na dozor a kontrolu všech agend 
městské části, úřadu a zřizovaných or-
ganizací,“ uzavírá Pavel Jirásek, tajem-
ník Úřadu městské části Praha 16. 

Petr Buček
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Vlaky vyjely na novou část mostu poprvé 22. srpna.
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1. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, V síti: Za školou, ČR, 

(více na str. 8)
Experiment, který naléhavým způsobem ote-
vírá téma zneužívání dětí na internetu. Verze 
přístupná od 12 let bez doprovodu rodičů.

20:00, 3Bobule, ČR
Příběh lásky Kláry a Honzy v překrásné 
krajině jižní Moravy. Nastává rozhodující čas 
vinařského roku – vinobraní.

2. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Vlastníci, ČR

Jiří Havelka se při volbě tématu nové kome-
die inspiroval vlastními zážitky ze schůzí 
vlastníků bytových jednotek.

20:00, Proxima, FR
Strhující příběh matky a dcery, který má 
navzdory netradičnímu prostředí univer-
zální téma: hledání rovnováhy mezi osob-
ními sny a rodičovskou láskou.

 LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN
 20:00, The Doors, USA
Začínající básník Jim Morrison založí 
s hráčem na klávesové nástroje Rayem 
Manzarkem, bubeníkem Johnem Densmorem 
a kytaristou Robbym Kriegerem hudební 
skupinu, kterou nazvou The Doors. Následuje 
divoká a krátká kariéra slavné kapely.

3. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Chlap na střídačku, 

ČR
Co se všem zdá zpočátku jako perfektní 
plán, kdy je Jirka jeden týden s manželkou, 
druhý s milenkou, se nakonec může stát 
noční můrou.

20:00, Dokonalý pacient, ŠVÉ
Strhující příběh o největším právním skan-
dálu ve švédské historii vypráví o reporté-
rovi, který zpochybnil celý právní systém.

4. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Ledová 

sezóna: Ztracený poklad, USA
Na Normův pól se přenese honička za ztra-
ceným pokladem, který se shodou náhod 
ocitne právě v jeho tlapkách.

20:00, 3Bobule, ČR

5. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Vzhůru za 

sny, DÁN
Dvanáctiletá Mína objeví tajemství, že svět 
nočního snění má podobu nekonečných 
filmových studií.

17:30, V síti, ČR (více na str. 8)
Verze přístupná od 15 let.

20:00, Proxima, FR
 

8. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Téměř dokonalá 

tajemství, SRN
Na společné večeři se sejde několik párů 
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje 
telefony položí na stůl a všechny zprávy, 
vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.

20:00, Havel, ČR
Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší 
historie Václava Havla z jeho disidentských 
dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.

9. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, 3Bobule, ČR

20:00, V síti 18+, ČR, (více na str. 8)
Necenzurovaná verze přístupná od 18 let.

 LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN
 20:00, Nedotknutelní, FRA
Nejméně pravděpodobné spojení melan-
cholického multimilionáře a extrovertního 
recidivisty může humorně zapůsobit na 
diváka a může se z něj stát kasovní trhák.

10. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Havel, ČR

20:00, Jít krást koně, NOR
Snímek režiséra H. P. Molanda je natočen 
podle románu P. Pettersona a stal se nor-
ským kandidátem na Oscara.

11. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Trollové: 

světové turné, USA
Rockoví Trollové z Ameriky by chtěli ovlád-
nout svět. I ten, kterému v Evropě vládne
královna Poppy.

20:00, Emma, VB
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky 
Jane Austenové o dívce, která si tak 

dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama 
onemocněla citem nejzáludnějším, tedy 
láskou.

12. SO  NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA 
RADOTÍN

  14:00–22:00 Radotínské 
burčákobraní (více na str. 9)

KINO RADOTÍN
15:30 PRO DĚTI, Hurá do džungle, SRN
Když do hluboké džungle zavítá návštěvník 
z vesmíru, zvířátka jsou nadšena, protože 
jim předá schopnost mluvit.

17:30, PRO CELOU RODINU, Lassie se 
vrací, SRN
Nejnovější zpracování vychází z původní 
povídky Erica Knighta, která stála na 
úplném počátku dlouhé historie  
Lassie. 

20:00, 3Bobule, ČR

13. NE  KINO RADOTÍN
  16:00, André Rieu:  

Magický Maastricht, NIZ, 
(více na str. 8)

 

15. ÚT  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, ČAJ O TŘETÍ, Felix 

Holzmann se vrací
Humorné odpoledne se scénkami  
známého baviče minulého století. 
Tradiční setkání radotínských seniorek 
a seniorů.

KINO RADOTÍN
17:30, V síti, ČR, (více na str. 8)
Verze přístupná od 15 let.

20:00, Bourák, ČR
Scénář Bouráka napsal Petr Jar-
chovský a z námětu na sociální 
drama vznikla ulítlá černá komedie.

16. ST  KS U KORUNY RADOTÍN
  16:00–18:00, zahájení 

předprodeje vstupenek 
na kulturní akce

KINO RADOTÍN
10:00, BABY BIO, Ženská na vrcholu, ČR

17:30, Frida – Viva la Vida, IT
Dokument zobrazuje Kahlo na jedné straně 
jako ženu zmítanou agónií i láskou, na druhé 
jako malířku osvobozenou od svých hendikepů.

20:00, Pro Samu, VB/SYR
Waad se rozhodne natočit pro svou dceru 
osobní deník, který zachycuje život v dras-
tických kulisách války a zároveň slouží jako 
intimní vzkaz matky dceři.
  

17. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  16:00–19:00, Výstavka 

leteckých modelů  
Vlastimila Ehrmana

19:00, Radotín a okolní obce pod palbou 
hloubkařů: Přednáška Filipa Vojtáška
Pořad letopisecké komise, vstupné dobro-
volné.

KINO RADOTÍN
17:30, 3Bobule, ČR

20:00, Téměř dokonalá tajemství, SRN

18. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Trollové: 

světové turné, USA

20:00, Problémissky, FR/VB
Miss World 1970 ale rozhodně neprobí-
hala hladce a ze soutěže se stala doslova 
divoká jízda. Retro komediální příběh podle 
skutečné události.

19. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Vzhůru za 

sny, DÁN

17:30, PRO CELOU RODINU, Zapomenutý 
princ, FR
Oddaný otec samoživitel nikdy nepřijde pozdě 
na jejich večerní pohádku. Každou noc, když 
Sofia usíná, ji bere do Pohádkolandu.

20:00, Havel, ČR

20. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Kurz ručních prací, 

divadelní spolek Gaudium
Hořká komedie s dobrým koncem. Pět žen, 
pět osudů, pět odlišných povah. Jedno mají 
ale všechny společné – vědí moc dobře, že 
život není peříčko. Vstupné 150 Kč v před-
prodeji, 170 Kč na místě.

21. PO  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Boss Babiš, divadlo 

RePublika (více na str. 9)
Satirické představení podle knihy Jaro-
slava Kmenty v režii Jana Julínka a Jana N. 
Nováka. Vstupné 200 Kč v předprodeji,  
230 Kč na místě.

22. út   KINO RADOTÍN
  17:30, Frida – Viva la Vida, IT

20:00, Šarlatán, ČR
Strhující životopisné drama výjimečného 
muže obdařeného léčitelskými schop-
nostmi na pozadí dobových událostí.

23. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Bourák, ČR

20:00, Afrikou na pionýru, SR
Celovečerní road movie přináší ještě blázni-
vější a odvážnější výpravu, než jaké známe 
díky žlutým trabantům Dana Přibáně.

24. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Havel, ČR

 20:00, V síti 18+, ČR (více na str. 8)
Necenzurovaná verze přístupná od 18 let

25. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Velké 

dobrodružství malé pandy, 
USA/RUS

Medvěda, malou pandu a jejich přátele čeká 
dlouhá a nebezpečná cesta, která prověří 
skutečnou sílu jejich přátelství.

20:00, DJ Snake, FR, (více na str. 8)

26. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Hurá do 

džungle, SRN

17:30, PRO CELOU RODINU, Lassie se 
vrací, SRN

20:00, Emma, VB

29. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Havel, ČR

20:00, Problémissky, FR/VB

30. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, V síti 18+, ČR, (více 

na str. 8)
Necenzurovaná verze přístupná od 18 let 

20:00, Vzpomínky na Itálii, IT/VB
V dojemném filmu se Liam Neeson poprvé 
potkává před kamerou se svým synem 
Micheálem Richardsonem, a to přímo v rolích 
otce a syna.

1. 10. ČT  AULA ZŠ RADOTÍN
  19:00, Vlasta Redl 

a Tichá parta
Náhradní koncert za zrušené dubnové před-
stavení. Zpěvák, textař, skladatel a hudebník 
s osobitým projevem, který bravurně zvládl 
skloubit rock, folk a lidovou hudbu. Vstupné 
360 Kč v předprodeji, 390 Kč na místě

Kulturní program na září pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

www.kinoradotin.cz
www.knihovna-radotin.cz

AKCE – KINO RADOTÍN

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

Kalendář

Snímek Havel přináší příběh bývalého prezidenta z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. 

Film Problémissky připomíná událost z roku 1970, kdy se okolo soutěže Miss World strhl nevídaný poprask.

Vlasta Redl měl v Radotíně zazpívat 
už v dubnu, nouzový stav jeho koncert 
zrušil. Nový termín je naplánován na 
1. října.
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4. díl seriálu Radnice: O čem rozhodují radotínští zastupitelé?
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
- klasické i automatické brány – vrata
- mříže do sklepů panelových domů
- dveře ocelové – vchodové
- vchodové branky a vrátka
- ploty dle vašeho výběru
- regály – vinotéky
- okrasné mříže
- schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

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

muller-skalicky.cz

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

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, 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 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
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 6 560 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 

Věra Peroutková

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

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

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, 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 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
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 6 560 
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 

KOMPLETNÍ VEDENÍ 
ÚČETNICTVÍ

pro živnostníky, firmy, SVJ a byt.družstva.

DPH, mzdy, daňová přiznání. 

Profesionálně
a za příznivé ceny. Tel.: 605 809 856

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 klimatizaceInzerujte

u nás

MOBILNÍ PEDIKÚRA A MANIKÚRA 
- manikúra, masáž plosek 
-  lak, gellak 
- pedikúra přístrojová (suchá) 
- pedikúra kombinovaná (mokrá + bruska) 

 
Vladimíra Skleničková 

Tel.: 736 670 141 

AUTOMYČKA CAFE ČERNOŠICE
nabízí

- samoobslužné bezkontaktní mytí vozů, luxování 24 h
- profesionální čištění interiérů vozů, leštění vozů

- prodej autokosmetiky SONAX
- posezení, výbornou kávu, občerstvení

- dezinfekci a odmoření vozu generátorem ozónu na počkání (cca 30 min.) 
- ,,čekací káva“ v ceně!!

Kontakt: Tallwide s. r. o., Radotínská 2304, Černošice, 
tel. +420 603 533 336, +420 603 377 527

www.automyckacafe.cz

ALPINE PRO OUTLET
SPORTOVNÍ ODĚVY ZBRASLAV

OBCHOD S PÁNSKÝM, DÁMSKÝM A DĚTSKÝM ZNAČKOVÝM 
OBLEČENÍM, OBUVÍ A OSTATNÍM VYBAVENÍM PRO SPORT, 
VOLNÝ ČAS I BĚŽNÉ NOŠENÍ. 

OBLEČENÍ NA CELÝ ROK / OUTDOOROVÁ OBUV / BATOHY / ČEPICE / FUNKČNÍ 
PRÁDLO / SOFTSHELLOVÉ OBLEČENÍ / LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ / SLUNEČNÍ BRÝLE 
RELAX / IMPREGNACE / KARIMATKY / SPACÁKY … 
SKLADEM ZBOŽÍ NOVÝCH I STARŠÍCH KOLEKCÍ a to vše za skvělé ceny! 

OTEVÍRACÍ DOBA PO–PÁ 9:00–17:30 HOD 

* Slevové kupóny a jiné akční nabídky není možné kombinovat. Kupón je nutné předložit obsluze obchodu při nákupu zboží. 

PLATNOST KUPÓNU: OD 2.9.2020 DO 30.9.2020

SLEVA PLATÍ NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ VČ. ZLEVNĚNÉHO! 

KDE NÁS NAJDETE?

ALPINE PRO OUTLET

ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 431
156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV

(300 metrů od Zbraslavského nám.)

info@alpine-store.cz
www.alpine-store.cz 

Výrobní pracovník ELEKTROMECHANIK

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
Finální montáž elektronických zařízení, výroba a instalace kabelových 

svazků. 

POŽADUJEME:
Vyučení v oboru elektro, schopnost práce podle výkresu, zručnost 

a pečlivost.

NABÍZÍME:
5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky, flexipassy, příspěvek na MHD, 

příspěvek na penzijní připojištění, pracoviště Radotín – Výpadová 
u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj 
životopis na CV@POLL.CZ

Více informací na WWW.POLL.CZ
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Náklad 6 560 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, 

v ostatních částech správního obvodu 
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 30. 9. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. 9. 2020.
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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“ 8,9 kg 
do 10 990 Kč 

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 7,9 kg 
do 8 990 Kč 

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

e-mail: mkaucky@gmail.com 
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

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

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

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

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

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 
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Kino Radotín uvede všechny 
tři verze filmu V síti Jak se opatření dotknou diváků? 

Návštěvníci kina musí nosit roušky. 
Při nákupu vstupenek je nutné dodr-
žovat odstup dvou metrů, upřednost-
ňují se platby kartou nebo mobilním 
telefonem. Ve vstupním prostoru a na 
toaletách jsou dostupné prostředky 
pro dezinfekci rukou, celý prostor 
pro diváky obsluha kina před před-
stavením vydezinfikuje. „Průběžně se 
provádí úklid kina, dezinfekce klik, 
madel a pultů,“ říká vedoucí radotín-

DJ Snake a jeho velkolepá show

Kino Radotín uvede 25. září od 
20 hodin exkluzivní záznam 
koncertu slavného francouz-

ského dýdžeje. DJ Snake má přes 7,5 
milionu followerů na Instagramu, 
více než 5 milionů fanoušků na 
Facebooku a  přes 19 milionů sub-
scriberů na YouTube. Patří mezi pět 
nejstreamo vanějších dýdžejů sou-
časnosti. Spolupracuje s  Justinem 
Bieberem, Cardi B, Selenou Gomes, 
J. Balvinem a  dalšími hvězdami 
současné pop music. Jako první DJ 
na světě připravil Snake velkolepou 

show v  pařížské La Défense Areně. 
Nikdo před ním si na tak velké sousto 
netroufnul. Koncert si užívalo přes 
40 000 lidí. Filmovalo se na více než 
20 kamer ve formátu 4K, a to speci-
álně pro velké filmové plátno. Nechy-
běly Snakovy největší hity Turn 
Down For What, Lean On, Magenta 
Riddim to Taki Taki, Loco Contigo 
nebo Let Me Love You. Stroboskopy 
jely naplno, světelný a  stage design 
byly spektakulární. Přijď si tu neopa-
kovatelnou atmosféru naplno užít do 
radotínského kina. 

S čím je nutné počítat při návštěvě kina?

Radotínské kino se 1. září vrací 
k  promítání, která však budou 
probíhat ve zkušebním režimu. 

„Po třech týdnech provozu vyhodno-
tíme aktuální situaci kina jak z pohledu 
návštěvnosti, tak aktuálních opatření 
spojených s nařízeními vlády ČR v boji 
proti koronavirové epidemii. Posoudíme 
také ekonomiku provozu kina a  poté 
rozhodneme o  jeho dalším fungování 
během koronavirových opatření,“ říká 
starosta Radotína Karel Hanzlík. 

Unikátní dokument popisující 
chování sexuálních predátorů 
na sociálních sítích promítne 

radotínské kino ve všech třech verzích, 
ve kterých snímek vznikl. Termíny pro-
jekcí naleznete na str. 5.

„Základní“ verze filmu představuje 
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a  2458 
potenciálních sexuálních predátorů. 
Radikální experiment V síti (přístupný 
od 15 let) otevírá tabuizované téma zne-
užívání dětí na internetu. Tři dospělé 
herečky s  dětskými rysy se vydávají 
na sociální sítě, aby v přímém přenosu 
prožily zkušenost dvanáctiletých dívek 
online. Ve věrných kopiích dětských 
pokojů chatují a  skypují s  muži, kteří 
je na netu aktivně vyhledali a oslovili. 
Drtivá většina těchto mužů požaduje 
sex přes webkameru, posílá fotky svých 
penisů a  odkazy na porno. Děti jsou 
dokonce vystaveny vydírání. 

Dokumentární film Barbory Chalu-
pové a  Víta Klusáka vypráví strhující 

drama tří hrdinek alias „dvanáctile-
tých dívek“, pro které se účast na expe-
rimentu, od castingu až po osobní 
schůzky s  predátory pod dozorem 
ochranky, stává zásadní životní zkuše-
ností. Predátorské taktiky se postupně 
obracejí proti svým strůjcům: z lovců 
se stávají lovení.

Necenzurovaná verze V  síti 18+ 
(přístupná od 18 let) divákům velmi 
věrně zprostředkovává zkušenosti 
a  pocity dětí zneužívaných na inter-
netu. Zakryté totiž zůstávají pouze 
tváře predátorů. Speciální verze 
filmu V síti: za školou je vhodná pro 
diváky už od 12 let, a to i bez dopro-
vodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. 
Nejsilnější momenty z  oficiální celo-
večerní verze filmu jsou doplněny 
o praktické rady, návody a komentáře 
hereček, které si zkušeností se sexuál-
ním obtěžováním na internetu samy 
prošly. 

(kin)

ského kina Štěpán Malík. „Doufáme, 
že tato opatření diváky od návštěvy 
kina neodradí. Na září je totiž v pro-
gramu spousta skvělých filmů. Napří-
klad české trháky posledních měsíců 
3Bobule, Havel, Šarlatán, ale i  zahra-
niční úspěšné filmy jako Proxima, 
Jít krást koně, Problémissky, Téměř 
dokonalá tajemství a  další,“ láká 
diváky na filmová představení Štěpán 
Malík. 

(kin)

Film V Síti přibližuje svět sociálních sítí a sexuálního obtěžování dětí.
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André Rieu: Magický Maastricht

Nizozemský houslista, sklada-
tel, kapelník, hudební produ-
cent a  specialista na skladby 

Výherci z minulého čísla:
Jaroslava Kovářová, Radotín
Tomáš Potůček, Radotín
Petruška Ouzká, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 15. 9. 2020 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

6 8 7
1 7 3 2

5 4 6
2 1 7

5 8 3 6
3 5 4

2 4 7
1 3 5 8

3 9 5

Lehká

2 6 3 8 9 5 1 4 7
9 8 4 1 7 3 6 2 5
1 7 5 4 6 2 9 8 3
6 4 2 9 3 1 5 7 8
5 9 8 2 4 7 3 1 6
7 3 1 5 8 6 4 9 2
8 5 9 6 2 4 7 3 1
4 1 7 3 5 8 2 6 9
3 2 6 7 1 9 8 5 4

Lehká – řešení

4 9
2 3 1 9

3 4 6 2 5
7 5
9 7 5 2

5 4
2 6 4 1 9
5 1 3 2

1 8

Těžká

1 5 2 4 8 9 3 7 6
7 6 8 2 5 3 4 1 9
9 3 4 6 1 7 2 8 5
4 7 1 9 2 6 5 3 8
8 9 3 7 4 5 6 2 1
6 2 5 8 3 1 9 4 7
2 8 6 5 7 4 1 9 3
5 1 7 3 9 2 8 6 4
3 4 9 1 6 8 7 5 2

Těžká – řešení

 

pro řízení nákladního auta (sklápěč) 
Nástup možný ihned nebo po dohodě. 

 

      V případě zájmu práce možná i o víkendech. 
 

Informace na tel.: 736 688 955 
 

                     GARBINE s.r.o., Na Pískách 225, Kosoř 
e-mail: garbine@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
2 3 7 6

1 9 5 7 4
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Těžká
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1 9 8 4 6 5 7 2 3
4 7 5 9 3 2 8 1 6
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9 3 1 7 4 6 2 5 8
6 4 7 3 2 1 9 8 5
8 1 3 5 9 4 6 7 2
5 2 9 6 7 8 4 3 1

Těžká – řešení
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Těžká
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2 8 4 1 5 9 3 6 7
7 5 6 2 8 3 1 4 9
9 3 1 7 4 6 2 5 8
6 4 7 3 2 1 9 8 5
8 1 3 5 9 4 6 7 2
5 2 9 6 7 8 4 3 1

Těžká – řešení
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Lehká
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9 8 4 1 7 3 6 2 5
1 7 5 4 6 2 9 8 3
6 4 2 9 3 1 5 7 8
5 9 8 2 4 7 3 1 6
7 3 1 5 8 6 4 9 2
8 5 9 6 2 4 7 3 1
4 1 7 3 5 8 2 6 9
3 2 6 7 1 9 8 5 4

Lehká – řešení

4 9
2 3 1 9

3 4 6 2 5
7 5
9 7 5 2

5 4
2 6 4 1 9
5 1 3 2

1 8

Těžká

1 5 2 4 8 9 3 7 6
7 6 8 2 5 3 4 1 9
9 3 4 6 1 7 2 8 5
4 7 1 9 2 6 5 3 8
8 9 3 7 4 5 6 2 1
6 2 5 8 3 1 9 4 7
2 8 6 5 7 4 1 9 3
5 1 7 3 9 2 8 6 4
3 4 9 1 6 8 7 5 2

Těžká – řešení

Dva tipy na koncerty

Johanna Strausse zavede diváky 
a posluchače do svého rodného města. 
Atmosféru maastrichtského koncertu 

mohou radotínští návštěvníci kina 
zažít v neděli 13. září od 16 hodin. 

(kin)

Tři vylosovaní správní 
luštitelé získají 
volnou vstupenku do 
radotínského bazénu 
na 120 minut.

Inzerce
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Na burčákobraní zazpívá Jitka Zelenková:
U vína dávám přednost červenému
Hlavní hvězdou Radotínského burčákobraní, které se koná v sobotu 12. září, bude zpěvačka Jitka Zelenková. V Radotíně vystoupí 
poprvé a podle vlastních slov se velmi těší. I z toho důvodu, že víno patří k jejím oblíbeným nápojům.

Září v Koruně: Holzmann, 
Babiš, hloubkaři a další

Divadla, koncerty i  společen-
ská setkání se po pauze vynu-
cené koronavirem vracejí do 

Koruny. Podle všeho se sice budeme 
potkávat v rouškách, dbát všech bez-
pečnostních opatření a  věřit v  ohle-
duplnost a  vzájemný respekt našeho 
publika, ale bude to stát za to. 

Poprvé po karanténní přestávce se 
Koruna otevře pro radotínské senio-
ry a seniorky v úterý 15. září při tra-
dičním Čaji o třetí. Tentokrát se naši 
senioři budou bavit u  pořadu „Felix 
Holzmann se vrací“, který byl pů-
vodně plánovaný na červen. Jedná se 
o jediný revival legendárního českého 
komika, který obdržel povolení a pro-
půjčení autorských práv od rodiny 
Felixe Holzmanna. Diváci se od srd-
ce zasmějí při legendárních scénkách 
jako například Ukulele, Manželka 
a další.

Příznivci vojenské historie i  leto-
pisecké komise v Radotíně si přijdou 
také konečně na své ve čtvrtek 17. září 
od 19 hodin při přeložené přednáš-
ce Filipa Vojtáška „Radotín a  okolní 
obce pod palbou hloubkařů“. Již od 16 

hodin bude probíhat v sále doprovod-
ná výstavka leteckých modelů Vlas-
timila Ehrmana. Odložené reprízy se 
také dočká v neděli 20. září Divadel-
ní spolek Gaudium se svým Kurzem 
ručních prací, hořkou komedií ze ži-
vota s dobrým koncem.

V  pondělí 21. září přijede do Ko-
runy Boss Babiš. Přiveze ho divadlo 
RePublika. Divadlo nemá stálou scé-
nu a hostuje po celé republice. Hra je 
divadelní dramatizací jedné z nejpro-
dávanějších knih novináře Jaroslava 
Kmenty. Na politickou polistopa-
dovou historii se tvůrci představení 
dívají s  nadhledem a  velkou dávkou 
humoru a satiry. Dostanou se i k naší 
současné koronavirové patálii. Gro-
teskní scénky střídají fakta a kabaretní 
forma tomuto představení sluší. Ať už 
jste příznivcem, či odpůrcem Andreje 
Babiše, je dobré toto představení vidět 
a mít možnost utvořit si vlastní názor.

P. S. A  věřili byste tomu, že jsou 
obce či města, kde kulturní vedoucí 
byli odejiti prostě proto, že nasadili do 
programu toto představení? 

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Už jste někdy v  Radotíně 
vystupovala?

Znám velmi dobře Berounku 
především na Křivoklátsku, měla 
jsem léta chatu ve Skryjích a  dodnes 
tam ráda jezdím. Je to krásný kraj 
a  stejně tak má své kouzlo i  Český 
kras. V Radotíně jsem zatím, pokud si 
dobře pamatuji, nevystupovala. O  to 
víc se těším!

Letos na podzim absolvujete 
koncertní turné, představíte se 
v Radotíně se stejným programem?

Turné bude letos opravdu speci-
ální, jmenuje se Jitka Zelenková slaví 
a  je spojené s  oslavou mých kulatin. 
Doprovodí mě nejen kontrabasista 
František Raba a klavírista Lev Rybal-
kin, se kterými vystupuji pravidelně, 
ale taky další muzikanti – Camilo 
Caller na perkusy, Ivan Korený na 
kytary a  vokalista Adam Koubek. 
V téhle větší partě nevystupujeme zas 
tak často a já se na to moc těším. Do 
toho mám ale na podzim v plánu řadu 
vystoupení v menší partě, což je i pří-
pad Radotína.

Turné je oslavou vašeho život-
ního jubilea. Jak se udržujete fit 
pro náročná koncertní vystou-
pení?
Pro mě je hodně důležitá hlavně 
psychická pohoda. Takže jsem si užila 
krásné léto, abych dobila baterky na 
celý podzim. Stihla jsem svůj milo-
vaný Harrachov, Poděbrady, Třeboň 
a udělala jsem si i výlet na Slovensko 
a  do Maďarska. Všude jsem kolem 
sebe měla skvělé lidi, což je naprostý 
základ. No a  pak se samozřejmě 
musím každé ráno rozhýbat nějakým 
krátkým cvičením, ale jak říkám, pro 
mě je jeden milý úsměv nebo pří-
jemný rozhovor víc než dvacet minut 
cvičení.

Váš radotínský koncert bude 
součástí oslavy vína, především 
burčáků. Jaký je váš vztah 
k těmto nápojům?
Samozřejmě kladný! Navzdory tomu, 
že se mi jednou burčák rozletěl po 
celé kuchyni. Víno mám ráda hlavně 
červené. Sklenička dobrého vína, 
dobrá společnost a  hezká hudba, to 
je ta nejlepší kombinace. Takhle si 
taky představuji svoje posluchače, 
vždycky když dávám dohromady 
nové album. Že si najdou chvíli klidu, 
sednou si, dají si k  tomu něco dob-
rého a užijí si tu atmosféru.

Řada vašich písniček patří mezi 
světově známé melodie doplněné 
českým textem. Kterou z  nich 
máte nejraději?
To by byl dlouhý seznam, neumím 
vybrat jenom jednu. Ale v  posled-
ních letech přece jen jedna, kte-
rou považuji za trochu speciální, 
je. Úžasný český text s  názvem Sem 
tam k ní napsal Pavel Vrba a známá 
je mimo jiné z filmu Láska nebeská. 
V originále ji nazpívala Joni Mitchell 

Jitka Zelenková letos oslavila 70. narozeniny.
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14:00  Cimbálová kapela pana Kováče
15:00  Divadlo KAKÁ – pohádka  

pro děti
16:00 Swing Melody sextet
18:30  Vyhlášení vítězů soutěže  

o nejlepší burčák
19:00 Jitka Zelenková 
20:30 Jan Kalousek s kapelou 

Program Radotínského 
burčákobraní 2020  

Sobota 12. září

Na pondělí 21. září pozvalo Kul-
turní středisko U  Koruny do 
svého sálu divadlo RePublika, 

aby zahrálo svou zatím nejúspěšnější 
hru Boss Babiš. Ta vznikla na motivy 
knihy novináře Jaroslava Kmenty, 
která rozkrývá pozadí účinkování 
českého premiéra v politice. Hru Boss 
Babiš představuje v  rozhovoru Jan 
Julínek, jeden z jejích režisérů a herců. 

Jaké máte reakce publika na vaši 
hru? 
Od diváků, kteří inscenaci viděli, 
přijímáme velmi kladné a  pozitivní 
reakce, a  to jak osobně po předsta-
vení, tak například na sociálních 
sítích. Komentáře, které provází naše 
pozvánky na Boss Babiše od lidí, kteří 
inscenaci neviděli a  mají potřebu se 
jen vymezovat v  anonymitě Face-
booku, ponechávám stranou, protože 
to není reakce na inscenaci, ale na pla-
kát (říká s úsměvem).

O  kterou reprízu hry v  Radotíně 
půjde? A hrál už jste tady v minu-
losti?
Počet repríz už přesáhnul třicítku. 
V Radotíně jsem nikdy nehrál. Něko-

likrát jsem se tam chystal, ale to taky 
nedopadlo, v  září se konečně do 
Radotína dostanu.

Jak hra vznikala? Vybírali jste pro 
ni pasáže z  knihy, které vás nej-
více zaujaly?
To je spíše otázka na dramatizátora 
Jana Noska Nováka. Po přečtení knihy 
jsme se dostali do dost obtížné situace. 
Kniha je plná dat, informací, údajů 
a historických souvislostí. Kapitoly na 
sebe nenavazují přímo. Zkoumali jsme 
spojitosti jednotlivých kauz a v závěru 
vznikl text, který částečně doslova 
inscenuje, co je v  knize napsáno. Na 
jiných místech z několika podobných 
případů děláme modelovou situaci, 
občas se zastavíme a  konkretizujeme 
jednotlivé kauzy. Před inscenováním 
jsme se několikrát sešli s  autorem 
knihy Jaroslavem Kmentou a  mluvili 
s ním o tom, co nám není jasné, a také 
o tom, co se do jeho knihy nedostalo. 
Z toho jsme také některé věci použili. 
Každopádně jsme ale od začátku až do 
konce věděli, že to musí být sranda. 
Takže se nám podařilo vytvořit kaba-
ret, u kterého se lidé baví od začátku 
do konce.

Ve kterých městech a  obcích je 
o  hru zájem, a  kde vás naopak 
odmítají? 
Obecně je to tak, že kde je ve vedení 
města nebo obce zástupce hnutí ANO, 
tak tam většinou narážíme na problém. 
Dramaturgové a  kulturní pracovníci 
si předem nechtějí dělat komplikace, 
protože se obávají reakce před tím, 
než vůbec nějaká nastane. Takže je 
to takové, jak to říct, normalizační. 
Ale neplatí to všude. Ještě pořád jsou 
lidé, kteří si za svým rozhodnutím 
stojí a  dokážou si jej obhájit. Pozi-
tivní na tom je, že v  místech, kde se 
obávají odpovědní pracovníci, tam 
se najde skupina dobrovolníků, kteří 
nám pomohou představení realizovat. 
Z  toho pak vychází obrovská energie, 
kterou z těchto lidí cítíme.

Boss Babiš: Zábavný kabaret od začátku až do konce

Hra Boss Babiš očima Jaroslava Kmenty, autora stejnojmenné knihy:

„Představení se mi moc líbí. Od začátku do konce se člověk jen směje. Jsou tam samozřejmě velmi smutná a tragická 
fakta, ale tenhle typ dramatizace mé knihy se vážně povedl. Ti, co knihu už četli, se v divadle budou jen popadat za 
břicho, protože už nemusí dávat pozor na faktografii. Ti, co knihu ještě nečetli, budou z divadla odcházet v mírném 
šoku, protože si nebudou jistí, co je realita a co umělecká licence. Ať tak či onak, je skvělé, že se k lidem dostává i touto 
cestou a formou kritické myšlení. To se totiž snaží současná politická garnitura vymýtit. Také mi to dává jistotu, že proti 
zlovůli a plíživé normalizaci se dá ‚bojovat‘ i humorem a satirou.“

a  jmenuje se Both Sides Now. Tahle 
písnička má krásný vývoj, vlastně na 
každém mém vystoupení je trochu 
jiná a  já si ji tak nějak hýčkám. No 
a pak samozřejmě nesmím zapome-
nout na I want to know what love is 
od skupiny Foreigner. V češtině Bez 
lásky láska není. To je vlastně už 
takový slogan, a  teď nově se dostal 
dokonce i na trička, o která mají mí 
příznivci velký zájem.

Petr Buček

(buč)
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Basketbalisté chtějí do první ligy, vede je americký trenér

Hráči BK Wolves Radotín mají 
nového trenéra, kterým se stal 
Chris Pagentine. Jednatřice-

tiletý Američan s  trenérskými zku-
šenostmi ze soutěže NBA G League, 
kterou hrají farmářské týmy celků 
NBA, se zapojí také do přípravy v mlá-
dežnické akademii. Pracovat bude na 
individuálním rozvoji mladých hráčů. 
Rodák ze Severní Karolíny pode-

psal v  Radotíně jednoletý kontrakt 
s následnou roční opcí. 

Chris Pagentine není na české bas-
ketbalové scéně úplným nováčkem. 
V  loňské nedohrané sezoně půso-
bil necelé tři měsíce v  prvoligovém 
klubu Kondoři Liberec. „Hledali jsme 
nového trenéra pro A-tým a  jsem 
nadšený, že se podařilo získat právě 
Chrise Pagentina. Je to pro celý klub 

velký krok smě-
rem dopředu,“ 
říká předseda 
radotínské bas-
ketbalové aka-
demie Adam 
Peřinka. „Chris 
je specialista 
na individuální 
rozvoj doved-
ností hráčů, 
tato trenérská 
role je dle mého 
názoru v  sou-
časném svě-
tovém basket-
bale trendem 

a  nezbytností. V  dopoledních trénin-
cích pomůže našim mladým hráčům, 
kteří usilují o  stipendia na univerzi-
tách v  USA, ale především pak bude 
působit i  dlouhodobě v  rámci mlá-
dežnické akademie, kde bude praco-
vat s  talentovanými chlapci,“ dodává 
Adam Peřinka.

„Velmi se těším na práci v mladém 
a  rychle se rozvíjejícím klubu, jakou 

SC Olympia Radotín neza-
střešuje jen oddíl fotba-
listů a atletů. Třetí spor-

tovní odvětví pod stejnou značkou 
reprezentují kuželkáři. Jejich nové 
dráhy sídlí v přízemí nové budovy na 
radotínském stadionu.

„Sedneme si ke mně do kanceláře, 
abychom se slyšeli,“ říká v  moderní 
čtyřdráhové herně předseda radotín-
ského oddílu kuželkářů Jiří Ujhelyi. 
Na dráhy dopadá jedna bezmála tříki-
lová koule za druhou a dialog je nutné 
vést zvýšeným hlasem. „Právě se u nás 
hraje individuální turnaj, který jsme 
nazvali Otvírák. Chceme tím osla-
vit otevření nové kuželny,“ popisuje 
vedoucí kuželkářského oddílu. Muž-
ský A-tým nastupuje v  soutěži šes-
tičlenných družstev v  pražském pře-
boru. Letošní soutěžní ročník zrušil 
koronavirus, v neúplné sezoně patřila 
radotínským kuželkářům třetí pozice. 

Z přeboru však chtějí během nanej-
výš tří příštích let do vyšších pater. 
Cílem je dostat se přes divizi až do 
třetí nejvyšší soutěže. Ta je v  dosa-
vadní historii zdejších kuželkářů, 
která se píše od roku 1971, maximem. 
Tým okolo Jiřího Ujhelyiho, který je 
jedenáctinásobným mistrem oddílu, 
ji hrál v roce 1995. Už v roce 2018 si 
vítězstvím v divizi A-mužstvo postup 
do třetí ligy vybojovalo. V  létě téhož 
roku se ale začala bourat stará kuželna 
a  oddíl se postupu vzdal. Po dvou 
letech působení v pronájmu na šesti-
dráze v  Braníku se ocitl postupně až 
v pražském přeboru. 

Radotínského Otvíráku se účastní 
450 hráčů. Leckoho napadne, že se do 
nevelkého prostoru tolik lidí najed-
nou nevejde. Kuželkáři však přijíždějí 
odehrát své hody postupně, a  turnaj 
proto trvá od června do srpna. Na 
nové zázemí radotínského oddílu jsou 
zvědaví nejen čeští zástupci tohoto 
menšinového sportu, do Radotína při-
jíždějí hráči i ze zahraničí. Například 
z Polska nebo Rakouska. Každý touží 
po rekordních bodech, které nově 
vybudovaná kuželna slibuje. „Máme 
dráhu od české firmy, je velmi kvalitní 
a slibuje opravdu dobré výkony,“ říká 
Jiří Ujhelyi.

Mezi hráči se v  radotínské herně 
objevuje i  Jan Kotyza – jméno, které 
zanechalo výraznou stopu v kuželkář-

ském světě. Získal titul vicemistra světa 
z  individuálních závodů z  roku 2010 
a mistra světa ve smíšených tandemech 
v roce 2007. „V Radotíně poslední čtyři 
roky bydlím. Pocházím z  Jihlavy, po 
studiu chemie jsem začal pracovat jako 
manažer kvality v  radotínské cemen-
tárně, a  tak jsem se sem přestěhoval,“ 
říká Jan Kotyza, který šest let působil 
i v rakouské lize. Vhod mu přišla právě 
dokončená čtveřice moderních drah. 
Ačkoliv i  nadále nastupuje za jihlav-
ský tým v interlize, ve které hrají české 
a slovenské oddíly, trénuje v Radotíně, 
odkud to má nejblíž ze svého součas-
ného domova.

Na příští rok chystá oddíl kuželek 
SC Olympia Radotín oslavy 50. výročí. 
Při té příležitosti by chtěl rozšířit řady 
svých hráčů, kterých je nyní 35 včetně 

mládeže. A do své herny zve i zájemce 
z  řad veřejnosti. Třeba ty, kteří si 
rádi zahrají dnes populárnější bow-
ling a  chtějí si vyzkoušet opravdové 
kuželky. Ty jsou plnohodnotným  spor-
tem a  nemusí je zvládnout ten, kdo 
je z  bowlingu zvyklý na pravidelné 
přestávky a  popíjení piva. Na dospělé 
hráče totiž vždy čeká sto hodů během 
nanejvýš 40 minut, žáci házejí šedesát-
krát. „Co hod, to dřep. Síla ve stehnech, 
přesnost a  dobré nervy jsou pro náš 
sport stěžejní,“ upozorňuje Jiří Ujhelyi. 
Kuželky jsou však podle něj i přes jis-
tou fyzickou náročnost sportem na celý 
život. Hrají se od 10 let a pokračovat lze 
i v pokročilém věku. Na turnajích pro 
starší pány si pamatuje i  hráče, který 
nastupoval až do svých 79 let. 

(buč)

je Basketbalová akademie Radotín. 
V Radotíně a jeho okolí je fantastická 
komunita fanoušků, nádherná hala 
a já bych rád navázal na velké úspěchy 
klubu z  posledních let. Těším se na 
práci s mladým týmem v kombinaci se 
zkušenými hráči,“ říká nový radotín-
ský trenér Chris Pagentine.

V uplynulé sezoně nedohraná druhá 
národní liga začíná letos nezvykle 
brzy, první utkání sezony očekává hala 
Věry Čáslavské už 19. září proti SKB 
Rokycany a o den později proti celku 
BK Příbram. Wolves mají opět nejvyšší 

Softbalisté měli rušný srpen

Druhý prázdninový měsíc 
byl pro radotínské softba-
listy všech kategorií bohatý 

na zápasy a  turnaje. Ligový tým 
Tunelářů zahájil svůj boj o setrvání 
v  extralize. Do nadstavby B, která 
je určena mužstvům umístěným 
na sedmém až desátém místě po 
základní části, vstoupil radotínský 
tým na výbornou. Během prvního 
srpnového hracího víkendu zazna-
menal hned čtyři výhry. 

V závěru měsíce naopak Tune-
láři čtyřikrát za sebou prohráli a na 
závěr sezony je čeká souboj o  udr-
žení v extralize. V sérii na tři vítězné 
zápasy nastoupí proti Hladovým 
Hrochům Sezimovo Ústí.

O  prázdninách také začaly kvůli 
koronaviru v  neobvyklých termí-
nech dlouhodobé soutěže mládeže. 
Část z nich se odehrála v Radotíně. 
První prázdninový víkend začal 
pohárem České softballové asoci-
ace v kategorii žáků do 13 let. Nej-
větší turnaj této věkové kategorie, 
kterého se zúčastnilo 16 týmů, byl 
pro naše „Radiáčky“ ostrým tes-
tem po dlouhé koronavirové pauze. 
Ve velké konkurenci nezklamali 
a  obsadili celkové 10. místo. Zabo-
dovat dokázali také v měření pohy-
bových dovedností – v soutěži Clash 
of Skills. V  testech zaměřených na 

rychlost, obratnost, dynamiku, sílu 
a  měření kloubního rozsahu, které 
podstupují hráči ze všech týmů, 
radotínští borci obsadili třetí místo.

Třetí místo bylo ve znamení i dal-
šího mládežnického turnaje hra-
ného v  Radotíně: Hned následující 
víkend naskočily do hry juniorky 
alias Kukuřice. Herní výpadek 
nebyl znát a  holky si na krk pově-
sily pomyslnou bronzovou medaili. 
Pozici dokázaly obhájit i na dalším 
turnaji v  Brně, a  v  tabulce se tak 
pevně drží na třetí pozici.

Na zápasy neobvykle bohaté 
prázdniny vyvrcholily během 
posledních dvou víkendů. Své sou-
těže zahájili i  nejmladší radotínští 
softbalisté, kteří se v  kategorii do 
11 let věnují coachballu (nadhoz 
provádějí trenéři svých týmů). Ještě 
vytíženější byli během srpna Radi-
áčci (U13), na které čekala hned 
tři ligová kola. Díky svým výsled-
kům na turnajích v  Kadani, Sezi-
mově Ústí a  na domácím hřišti 
zatím nejsou ze hry o  druhé místo 
své skupiny, které by znamenalo 
postup na říjnový finálový turnaj. 
Soutěž začala i  kadetům, ti se však 
vzhledem k  termínovým kolizím 
na domácím hřišti bohužel letos 
nepředstaví. 

(mud)

Více informací pro zájemce o kuželky v Radotíně: radotin-kuzelky.wz.cz

ambice v  podobě postupu do 1.  ligy, 
kam by se rádi v horizontu dvou sezon 
probojovali. „Cíle jsou jednoznačně 
nastaveny tak, abychom hráli o  titul 
a  následně získali 1. ligu. Loni jsme 
postup odmítli zejména z  organizač-
ních důvodů. V  horizontu následují-
cích dvou sezon už bychom do 1. ligy 
šli, jsme na to připraveni. Budeme mít 
velmi mladý tým doplněný o dva až tři 
cizince a pár zkušených hráčů, klíčové 
bude vyhnout se zdravotním problé-
mům,“ uzavírá Adam Peřinka. 

(zab)

Inzerce

Jiří Ujhelyi v nové radotínské kuželně

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

Nový trenér radotínských basketbalistů
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Chris Pagentine začínal trenérskou kariéru v NCAA, kde vedl nejprve 
z pozice asistenta celku University of Southern Maine, odkud se pak 
přesunul do NBA G-League k týmu Maine Red Claws. V roce 2017 půso-
bil v klubu Halifax Hurricanes v nejvyšší profesionální kanadské sou-
těži. Následující dvě sezony strávil v německé regionální lize v celku 
Aschersleben Tigers. V minulosti pomáhal v rozvoji desítkám hráčů 
včetně mnoha profesionálů působících v evropských soutěžích a NBA. 
V červenci byl osobním trenérem Víta Krejčího, jednoho z největších 
českých talentů působícího ve španělské Zaragoze, kterého připravoval 
na říjnový draft NBA.

Kuželkáři hrají na nových dráhách s mistrem světa

Radotínský softbal po celé září provádí nábor nových dětí ročníků 2015 
až 2010. Otevřené tréninky pro tuto kategorii se konají každé pondělí od 
14.30 do 16 hodin na softbalovém hřišti. Více informací na Facebooku 
radotínského softbalové klubu (rsksoftball).

Čtvrtek - Živá kavárna

KENJUTSU

informace na tel: 604 604 553

NÁBOR DO ODDÍLŮ BOJOVÝCH 
UMĚNÍ RADOTÍN

KARATE DO Karate je japonské bojové uměnı,́ které 
trénuje nejen fyzické tělo, ale převážně 

rozvıj́ı ́ducha a všeobecné pohybové 
dovednosti. KARATE je také nově 

olympijským sportem.

KENJUTSU je japonský šerm s japonským 
mečem katanou. Vyučujeme styl KATORI, 

kde vedle meče je i tyč, krátké zbraně, 
kopí a halapartna.

ZŠ LOUČASNKÁ

Úterý a čtvrtek

BADMINTONOVÝ ODDÍL 
 TJ SOKOL RADOTÍN
pořádá nábor nových hráčů 
a hráček ve věku 6–10 let.  

Zájemci se mohou přijít podívat 
na tréninky mládeže v Městské 
sportovní hale Radotín každé 

úterý a čtvrtek  
od 15:30 do 17:00 hod.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Mojmír Hnilica

tel: 603 261 981

Přijmeme
řidiče sk. C

Pro řízení a obsluhu
fekálního vozu MAN,
oblast Praha západ.

Nástup možný ihned
nebo po dohodě.

Informace na tel.:
736 688 955

e-mail:
garbine@seznam.cz


