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Z úřadu:
Nová kotelna, problém 
s divočáky a poplatek 
za psy  

Rozhovor 
s archivářem:
„Jedeme do Prahy,“ 
říkáme nadále 

Narozeniny 
biotopu
s Bártou a Portless, 
burčákobraní 
s Hradišťanem 
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Vážení  
spoluobčané,

končíme právě 
jednu význam-
nou etapu v roz-
voji Radotína 
– rekonstrukci 
a rozšíření are-
álu základní školy. Jsme městskou částí, 
která myslí na svou budoucnost. Proto 
jsme už nyní připravili kapacitu školy 
na nárůst počtu obyvatel Radotína, tedy 
i dětí. Zároveň areál posouváme dál: 
krytý bazén jako součást školního areálu 
se jinde moc nevidí. Pro nás však plavání 
představuje důležitou součást pohybové 
výchovy dětí. Nehledě k tomu, že bazén 
začíná využívat i veřejnost.

Zároveň Vás chci pozvat na dvě důležité 
kulturně-společenské akce. V sobotu 
14. září se v Radotíně právě před zrekon-
struovanou starou budovou základní 
školy koná už tradiční burčákobraní. 
Jsem milovníkem vína a každoroční 
ochutnávání burčáku mohu doporu-
čit všem. Navíc nám k pohodě zahraje 
slavný Hradišťan s Jiřím Pavlicou. 
Zažijme spolu na jeden den atmosféru 
jižní Moravy, korunovanou dobrým jíd-
lem, pitím a především krásnou muzi-
kou!

Hudební program pro Vás chystá 
o týden později, v pátek 20. a sobotu 21. 
září, také Biotop Radotín. K oslavě svých 
pátých narozenin přizval zpěváka Dana 
Bártu s jeho kapelou Illustratosphere 
a v pátek zahraje skupina Portless. Kon-
certy se budou konat přímo na biotopu, 
a když počasí bude přát, třeba se ještě 
i vykoupeme.

Těším se na setkání s Vámi!

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

proměna se však odehrála v posledních 
dvou letech a vyvrcholila letos v létě. 

Radnice celkem ve škole utratila více 
než 200 milionů korun. Valná většina 
této částky pochází z dotací: především 
z pražského magistrátu, ale také z ev-
ropského dotačního programu Ope-
rační program Praha – pól růstu ČR 
a z ministerstva financí. „Radotínská 
škola je nyní plně bezbariérová, vyba-
vená moderními pomůckami a dopl-
něná o řadu sportovišť. Díky aule jsme 

„Počet obyvatel Radotína 
roste a přibývá také dětí 
ve škole. Letos jich učitelé 

ve třídách uvítají 850. Navíc plánujeme 
nové centrum naší městské části, staví 
se i další domy. Proto jsme už s před-
stihem, i na základě dlouhodobého 
sledování demografických údajů, začali 
školu připravovat na celkovou kapacitu 
1020 míst a školní jídelnu na 1300 míst,“ 
říká starosta Prahy 16 Karel Hanzlík. 
Radotínská radnice spustila postupnou 
úpravu areálu školy v roce 2009. Hlavní 

Slovo starosty Radnice dokončila ve škole investice za 200 milionů
Od pondělí 2. září mají děti z radotínské základní školy k dispozici další nové prostory. Mohou se 
těšit na rozšířenou jídelnu, čtyři třídy prvního stupně se stěhují do vestavby historické budovy 
s nádherným výhledem a naplno se rozjíždí provoz bazénu. 

Inzerce

Na Vás záleží

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí s řadou inovací

Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje v designově osvěžené 
podobě, a navíc nově i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému podvozku 
a inteligentnímu pohonu 4x4 vybízí k dobrodružství a pokoření náročnějšího 
terénu. Řada moderních asistenčních systémů se stará o bezpečnost posádky 
a řidiči poskytuje dokonalou ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami u svého 
oblíbeného prodejce a rezervujte si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží.

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

skoda-superb.cz

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km CO2 kombinované: 129 – 162 g/km

   NOVÁ
ŠKODA SUPERB
   SCOUT

Číslo 9/2019

získali velký sál pro 250 diváků, který 
slouží potřebám základní školy, gym-
názia, základní umělecké školy a k po-
řádání kulturních akcí,“ uvádí radotín-
ský místostarosta Miroslav Knotek.

Jako na dlani budou mít Radotín žáci, 
kteří se v září nastěhují do čtyř nových 
tříd ve staré budově školy. Této stavbě 
z roku 1901 přibylo o třicet let později 
třetí podlaží. A po dalších bezmála 
90 letech se letos přidalo i další patro 
vzniklé vestavbou pod její střechu. 

Radotínský architekt Borek Strádal za-
komponoval do staré stavby moderní 
pás oken obepínající budovu po celém 
jejím obvodu. Vznikl prostor pro čtyři 
třídy prvního stupně, dva kabinety, 
šatny a sociální zázemí. Celá budova 
má navíc nově i výtah a požární scho-
diště. „Rekonstrukce prvního stupně 
přišla celkem na 27 milionů korun. 
Necelých 21 milionů jsme získali z ev-
ropského fondu a zbylá částka byla 
spoluúčastí městské části,“ říká mís-
tostarosta Miroslav Knotek. Vestavba 
uleví družině, která v posledních letech 
fungovala ve společných prostorách se 
školními třídami nejnižších ročníků. 

Druhou novinku, na kterou se mo-
hou těšit žáci celé základní školy, 
ale také studenti místního gymnázia 
i další strávníci, představuje rozšíření 
jídelny. Na školním dvoře vyrostla 
v posledních měsících přístavba, 
která zdvojnásobí kapacitu jídelny 
na 308 míst. Moderního zázemí se 
dočkali pracovníci kuchyně. Po loň-
ské rekonstrukci stropu, výměně 
vzduchotechniky a dalších úpravách 
v zázemí pro přípravu pokrmů došlo 
letos v létě také na „srdce“ kuchyně, 
kterým je varna pro finální přípravu 
jídel. Investice do školní jídelny činila 
celkem 35 milionů korun, z toho pří-
stavba přišla na deset milionů. A pod 
ní se objeví nová venkovní učebna. 
Jednotlivé třídy ji budou využívat za 
hezkého počasí. Rekonstrukci jídelny 
uhradil pražský magistrát.

Petr Buček

Pokračování na str. 3

Stará budova školy dostala nové patro, navenek ho prozrazuje černý pás oken pod střechou.
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Nová kotelna je dalším krokem projektu Centrum Radotín

Přemístění kotelny z původní 
lokality u ulice Na Betonce 
významně pomůže k rozvoji 

Radotína – jde o další krok k realizaci 
velkého stavebního projektu „Centrum 

Radotín“. „Naši městskou část už řadu 
let trápily dva problémy. Neekologická 
kotelna v centru města a nedostatečná 
kapacita budovy radnice. Díky spolu-
práci se společností Veolia Energie ČR 

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

Od půlky července funguje na starém sídlišti v Radotíně nová kotelna, která nahrazuje svou předchůdkyni z nového sídliště. 
Ta je známá svými vysokými komíny nedaleko železničního přejezdu a v příštích letech uvolní místo výstavbě radnice.

se podařilo vybudovat novou kotelnu 
mimo centrum Radotína. Na pozem-
cích původní kotelny v centru města 
pak plánujeme postavit moderní rad-
nici, kde občané najdou všechny služby 

na jednom místě,“ uvádí Karel Han-
zlík, starosta Městské části Praha 16. 
Radotín je totiž pověřený přeneseným 
výkonem státní správy, kterou dnes po-
skytuje ve čtyřech budovách. Nová rad-
nice přinese významné zlepšení z hle-
diska provozních nákladů i komfortu 
služeb pro občany. 

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ EMISÍ
Díky přesunu kotelny mimo centrum 
a použití nové ekologické technologie 
dojde k  významnému zlepšení život-
ního prostředí a  poklesu emisí v  Ra-
dotíně. Nově instalované kotle splňují 
nejpřísnější emisní limity. „Podle au-
torizovaného měření jsou emise NOx 
u nové kotelny ještě nižší, než stanoví 
nová vyhláška. Dosahují 70 procent 
emisního limitu platného od 1. ledna 
2020. Ve srovnání s původní kotelnou 
jde opravdu o  významnou změnu. 
U  nové kotelny jsou emise NOx na 
úrovni 36 procent původního řeše-
ní,“ dodává Josef Hasman, náměstek 
distribuce a  služeb společnosti Veolia 
Energie ČR. Každý rok se tak v  ra-
dotínské kotelně sníží produkce oxidů 
dusíku (NOx) o 1,1 tuny a oxidu uhli-
čitého dokonce o zhruba 100 tun.

První jednání radotínské radnice se 
společností Veolia ohledně přesunu 
původní kotelny probíhala již v  roce 

2014. O  dva roky později tato firma 
městu odprodala budovu staré výtop-
ny na náměstí Osvoboditelů. Použitá 
technologie z 80. let už neodpovídala 
současným standardům a investice do 
její modernizace spojené se snížením 
emisí byla nevyhnutelná. Současně 
Veolia odkoupila od městské části 
podíl na budově, ve které byly vhod-
né náhradní prostory, a instalovala do 
nich novou kotelnu s využitím nej-
modernějších technologií za desítky 
milionů korun. Výstavba začala loni 
v červnu a trvala přesně rok. 

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
Nová kotelna využívá tepelné zdroje 
od společnosti Viessmann. Má tři kot-
le – dva s výkonem 2800 kW a  jeden 
tisíciwattový pro letní provoz. Všechny 
jsou vybaveny ekonomizéry, a maximál-
ně tak využívají teplo obsažené ve spa-
linách. Součástí kotelny jsou také dva 
samostatné čerpadlové bloky pro nové 
a staré sídliště, jejichž čerpadla jsou ří-
zena dle čidel tlakové diference na nej-
vzdálenějších stanicích, a  dochází tedy 
k optimalizaci spotřeby elektrické ener-
gie. Kotelna je také vybavena moderním 
řídicím systémem od společnosti Sie-
mens, který umožňuje vzdálené ovládá-
ní z centrálního dispečinku společnosti 
Veolia Energie Praha. 

Jana Hejrová

Co s divočáky? K rodinným 
domům je láká ovoce a zelenina
Divočáci se stahují k obydleným územím a Radotín není výjimkou. Černá 
zvěř se v městech cítí v bezpečí a nalezne zde potravu – ať už jsou to 
pohozené zbytky ze zahrádek, nebo komposty za nekvalitním plotem. 
Potíže s divočáky nemá jen Praha a nikde zatím nevymysleli, jak opravdu 
účinně tento problém vyřešit. 

Jádrem problému je přilehlé 
okolí velkých měst s agrární 
krajinou, která díky zeměděl-

cům produkuje nepřirozeně vysoké 
množství biomasy. Ta je pro černou 
zvěř dokonalým úkrytem a slibuje té-
měř neomezenou potravní nabídku po 
velkou část roku. A přestože myslivci 
jsou v Radotíně jedni z nejaktivněj-
ších v Praze a pořádají na podzim pra-
videlné naháňky a lovy, tento problém 
sami nevyřeší.

„V období sklizně prasata přebíhají 
z lesů do polí s řepkou a obilím a na-
opak. Při sekání polností se domlou-
váme se zemědělci, obstupujeme pole 
a aktivně černou zvěř tlumíme. Bě-
hem posledního červencového týdne 
se střelilo pět prasat a týden předtím 

také,“ říká Veronika Kopperová, jed-
natelka Mysliveckého spolku Radotín. 
Problematická je zejména lokalita 
u Višňovky. Ale nejen ta. V okolí Ra-
dotína se rozkládá asi 1700 hektarů 
zákonem uznané honitby lesů a pol-
ností, zvěř se zde běžně vyskytuje. „Je-
den den je u nás a druhý den přeběhne 
do sousední honitby, tak to v přírodě 
chodí. V zastavěné lokalitě určitě ne-
lze situaci řešit odstřelem. Ze zákona 
můžeme střílet minimálně 200 metrů 
od domů a obytných zón,“ vysvětluje 
Veronika Kopperová. 

S podzimem začnou pravidelné lovy 
a naháňky. Přednost dostanou oblasti 
s akutními problémy s černou zvěří. 
Pokud budou mít občané Radotína 
velké problémy s divokými prasaty 

na svých pozemcích, mohou se te-
lefonicky obrátit na místopředsedu 
Mysliveckého spolku Radotín, Fran-
tiška Koppera nebo Václava Zavázala. 
Kontaktní údaje je možné vyhledat na 
webových stránkách úřadu, v důleži-
tých kontaktech.

Jak jinak je možné zkusit divočáky od-
lákat od svého pozemku? Vhodné je 
použít odpuzující přípravky, pachové 
ohradníky či elektronické plašiče. Zda-
leka nejlepším řešením je vylepšit oplo-
cení pozemku, které by zídkou mělo 
být zapuštěné do země alespoň 30 cm 
a ztužené 50 cm nad povrchem. Samo-
zřejmostí je nenechávat zbytky ovoce 
a zeleniny na pozemku. 

Helena Jíchová a Jana Hejrová 

s využitím informací z časopisu Myslivost

Nezapomněli jste zaplatit za psa?

Úřad městské části Praha 16 upo-
zorňuje držitele psů, že splat-
nost místního poplatku za tato 

zvířata byla 31. března 2019. Pokud je 
poplatek vyšší než 600 Kč ročně, lze 
jej uhradit ve dvou stejných splátkách 
s tím, že druhá splátka poplatku má být 
zaplacena nejpozději k 31. srpnu. 

Pokud nebyl k tomuto datu místní 
poplatek uhrazen, může být správ-
cem poplatku zvýšen až o trojnásobek 
a následně může být pohledávka pře-
dána k vymáhání. Místní poplatek za 

psy lze uhradit hotově nebo platební 
kartou na pokladně Úřadu městské 
části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 
21/2a, přízemí, dveře č. 1. Další mož-
ností je poslat peníze poštovní pou-
kázkou prostřednictvím České pošty 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s. 
Praha, číslo 19-2000861379/0800. 
K identifikaci platby uvádějte varia-
bilní symbol přidělený správcem po-
platku. 

Kateřina Valínová, 

Radka Feiferová

Některá telefonní 
čísla na úřadě jsou nová

V souvislosti s výměnou analo-
gových telefonních přístrojů 
za IP telefony na Úřadu 

městské části Praha 16 a některých jeho 
zařízení došlo i k částečným změnám 
telefonních linek. Týkají se především 

technických služeb, Kulturního střediska 
U Koruny, kina a některých kanceláří 
na místním úřadu. Aktuální telefonní 
čísla je možné vyhledat v telefonním se-
znamu na webových stránkách úřadu. 

(red)

Služba na pomoc seniorům
Mnoho lidí je odkázáno na po-

moc druhých. Osobní asis-
tenci seniorům s demencí 

v domácím prostředí nabízí například 
společnost A doma. Její zaměstnanci 
pomohou s osobní hygienou, doprovo-
dem k lékaři, nákupem a dalšími čin-
nostmi, které senioři nezvládají. Služba 
je poskytována 24 hodin denně podle 
potřeb klientů.

Záchranný kruh nabízí A doma také 
rodinným příslušníkům, kteří po-
máhají svým blízkým zůstat v při-
rozeném prostředí. Tým odborníků 
v oblastech farmacie, fyzioterapie, 
mediace, ošetřovatelství, práva, psy-
chologie, sociální péče, tréninku 
paměti, ale také konzultant pro sla-
ďování pracovního života a rodinný 
průvodce docházejí do domácnosti 

a zdarma řeší problémy, se kterými se 
pečující setkávají. 

Organizace A doma sídlí na adrese 
Praha 4, Na Strži 1683/40 ve 3. pa-
tře, je možné volat také na tel. číslo 
733 194 952 nebo poslat e-mail na  
info@adoma-os.cz. Podrobnější infor-
mace na www.adoma-os.cz. 

Anna Hašplová

Radotínský starosta Karel Hanzlík s Martinem Brůhou ze společnosti Veolia Energie ČR při slavnostním otevření kotelny
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Pokračování ze str. 1

Sérii změn v areálu základní ško-
ly odstartoval rok 2010. Za tě-
locvičnou druhého stupně se 

objevila běžecká rovinka s doskočištěm 
a podobné atletické vybavení vyrostlo za 
starou budovou spolu s hřištěm s umě-
lým povrchem. Střechy na jídelně a dal-
ších školních budovách pokryly fotovol-
taické desky, které ekonomicky téměř 
vyrovnají spotřebu celé školy. Panely 
tehdy stály pět milionů korun a uhradila 
je dotace ministerstva financí. 

V  roce 2012 vzniklo pod družinou 
zázemí pro klub Proxima Sociale, 
který nabízí vyžití pro neorganizova-
nou mládež a  pomáhá dětem v  nou-

zi. Dříve tyto prostory sloužily jako 
zásobníky olejů určených k  vytápění. 
Nad klubem našla místo nová třída. 
Stavba přišla na jedenáct milionů ko-
run, většinu opět uhradilo minister-
stvo financí. Rok 2013 přinesl hřiště 
s umělým povrchem i žákům druhého 
stupně a  radnice začala připravovat 
další a  nejnákladnější rozvoj školní-
ho areálu v podobě různých přístaveb 
a krytého bazénu. 

Následujících dvanáct měsíců bylo ve 
znamení otevření biotopu a budovy, kte-
rá vytvořila zázemí pro plánovaný krytý 
bazén. Renovace se dočkal školní dvůr 
a  široké schodiště mezi jídelnou a  dru-
hým stupněm základní školy. „V  tomto 

Za jak důležité považujete investice do školního 
areálu v Radotíně? Jaký přínos bude mít nový krytý bazén?
VYBUDOVALI JSME MODERNÍ 
ŠKOLNÍ AREÁL

Radotín má dnes školu, jaká 
nemá v  rámci celé Prahy kon-
kurenci. Výborně vybavené tří-

dy s kapacitou připravenou na budou-
cí léta, s moderní jídelnou, sportovišti, 
multifunkční aulou a krytým bazénem 
– to vše je v českých podmínkách je-
dinečným úkazem. Hledíme navíc 
dopředu a  sledujeme postupný růst 
počtu obyvatel Radotína. Zatímco ješ-
tě před 20 lety počet žáků spíše klesal 
a  pohyboval se okolo 700, letos ra-
dotínskou „základku“ navštěvuje 850 
dětí a  my jsme ji právě dokončenou 
modernizací a  rozšířením připravili 
na 1020 žáků. Všechny kroky připra-
vujeme s vizí do budoucna, proto jsme 
nechtěli nejdříve vybudovat nové cen-
trum Radotína a až dodatečně zvyšo-
vat kapacitu vzdělávacího zařízení. 

Na začátku 90. let se uvažovalo o vybu-
dování školního areálu v místě bývalých 
Uhelných skladů u  železniční stanice. 
Jedním z důvodů byla poloha školních 
budov v záplavovém území Berounky. 
Škola však získala protipovodňovou 
stěnu, stojí v klidné lokalitě v  soused-
ství dalších sportovišť, investovaly se do 

ní za posledních deset let stovky milio-
nů korun. Stavba druhé základní školy 
by se proto Radotínu nevyplatila. Ne-
našel by se pro ni dostatek žáků a pro 
zřizovatele by znamenala další vysoké 
provozní náklady, nemluvě o další nut-
né investici v řádu stamilionů korun.

A  co nám přinese nový bazén? Děti 
se naučí bezpečně zvládat různé si-
tuace, které je mohou ve vodě nepří-
jemně překvapit. Zlepší se v  plavání, 
budou více v pohybu. To je v dnešním 
sedavém světě velkým plusem. Celo-
ročně plavat může přitom v Radotíně 
i  veřejnost. Při projektování biotopu 
jsme počítali s  jeho ziskem, nakonec 
vydělává ještě více, než jsme očekávali. 
Proto můžeme financovat na provoz 
nákladnější krytý bazén. Navíc k tomu 
využijeme i pražské granty. 

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

NOVÁ ŠKOLA A PROMYŠLENÉ 
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
V  moderní společnosti neexistují dů-
ležitější investice než investice do škol 
a  vzdělanosti. Radotínské školy sotva 
drží krok s rozvojem obce – naše řeše-

ní by tedy mělo být moderní a velko-
rysé. Namísto neustálého nafukování 
stávajícího školního areálu bychom 
měli postavit zcela novou školní budo-
vu. V  územním plánu ostatně máme 
pozemek, který je k  tomu přímo ur-
čen. Doposud je využit jako záchyt-
né parkoviště u  nádraží, avšak takové 
místo v  bezprostředním sousedství 
rezidenční oblasti, sportovišť a  MHD 
by rozhodně mělo patřit lidem, nikoli 
autům. Vzdělání jako jádro moderní 
společnosti patří do jejího jádra i fyzic-
ky; přítomnost nové školy v sousedství 
nově budovaných bytů by navíc výraz-
ně zhodnotila zdejší nemovitosti i kva-
litu života. Takové řešení by mělo řadu 
zjevných výhod: vytvořila by se zcela 
nová školní kapacita, aniž by to záro-
veň přitížilo té stávající. Ani dopravě by 
to nepřineslo významnější komplikace. 
V neposlední řadě by nová budova byla 
od začátku uzpůsobena požadavkům 
moderního školství a  architekt by ne-
musel bojovat se zastaralými dispozice-
mi historických budov. 

Co se krytého bazénu týče, bude jeho 
přínos především v oblasti PR. Ener-
geticky náročná stavba s  hektolitry 
chemicky čištěné vody je stěží pocho-

pitelnou antitezí biotopu, nemluvě 
o astronomických nákladech a dalším 
zahuštění dopravy v  místech, kam 
žádná auta nepatří. Ostatně nepro-
myšlené územní plánování je trvalou 
bolestí Radotína.

Jan Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro Radotín

DISKUSE NAD DRUHÝM ŠKOLNÍM 
AREÁLEM 
Školní areál se v uplynulých letech stal 
centrem investiční činnosti radnice. 
Některé realizované projekty jsou ne-
sporně přínosné, např. školní bazén 
reflektující mnohaletou poptávku ra-
dotínských občanů. V  rámci tělocvi-
ku mají žáci ZŠ nově hodinu plavání 
týdně. Za nevhodné však považuji, že 
tato povinná část školní výuky bude 
hrazena rodiči. 

Projekt školní auly uzavírá pomyslný 
trojúhelník radotínských kulturních 
zařízení. Zamýšlená multifunkčnost 
auly překrývá nabídku stávajících ob-
jektů, které i tak dosud nebyly plně vy-
tížené. Všechna kulturní zařízení jsou 
navíc dlouhodobě ztrátová a  lze jen 
doufat, že osud auly nebude podobný.

Ostatní investiční projekty směřovaly 
k  rozšiřování kapacit školních a  při-
družených zařízení, ať již přístavba 
druhého stupně, půdní vestavba prv-
ního stupně, či rozšíření kapacity škol-
ní jídelny. 

V  souvislosti s  plánovanou bytovou 
výstavbou v Radotíně se nabízí otázka, 
nakolik je stávající školní areál kapa-
citně schopen i  nadále přijímat oče-
kávaně rostoucí počet žáků. Možnosti 
areálu jsou vyčerpané, což potvrzuje 
i  vysoká finanční náročnost projektů 
a  fakt, že všechny byly dokončeny za 
násobně vyšších nákladů oproti pů-
vodnímu plánu.

Je namístě znovu otevřít diskusi nad 
možnostmi budování druhého školní-
ho areálu, s nímž územní plán počítá 
v  prostoru bývalých „uhelných skla-
dů“ mezi sokolovnou a nádražím Ra-
dotín. Současné vedení radnice tento 
dlouhodobý záměr bohužel nerespek-
tuje a do prostoru navrhuje i přes od-
por rezidentů výstavbu parkovacího 
domu. 

Martin Zelený, 
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za Českou pirátskou stranu

roce jsme připravili s  architektem Strá-
dalem a ředitelem školy Stříhavkou cel-
kovou koncepci rozvoje základní školy, 
kterou jsme představili občanům,“ dopl-
ňuje Miroslav Knotek. V roce 2016 začala 
nejrazantnější etapa rekonstrukce školní-
ho areálu. Odstartovala ji přístavba s no-
vými třídami nad dílnami za 20 milionů 
korun. Velkou část finančního objemu 
pokryla dotace z evropského fondu.

Velké novinky přinesl loňský a  letošní 
rok. Loni na podzim přivítala první ná-
vštěvníky aula, jež se objevila na místě 
nevyužívaného atria a  díky kapacitě 
250 míst se stala největším multifunk-
čním sálem v Radotíně. „Aula se dnes 
těší velké oblibě nejen u učitelů a žáků 
školy. Pořádá se v ní stále více akcí, zá-
jem o  její využití má ZUŠ Klementa 
Slavického, Kulturní středisko U Koru-
ny, gymnázium, sportovci i  jiné orga-
nizace,“ říká Zdeněk Stříhavka, ředitel 
radotínské školy. V  aule s  klenutým 
stropem s výraznými dřevěnými trámy 
se konají mimo jiné hodiny hudební 
a  dramatické výchovy, pedagogické 
rady, setkání vedení školy se zástup-
ci tříd, pasování prvňáčků na čtenáře, 
absolventské večery, vánoční posezení 
pro bývalé učitele nebo semináře pro 
stávající kantory. Aula přišla na 20 mi-
lionů korun, polovinu zaplatila městská 
část, druhou hlavní město.

Nejdražší a  největší stavbu téměř de-
setileté fáze rozšiřování školy přinesl 
závěr předchozího školního roku, kdy 
byl spuštěn zkušební provoz krytého 
bazénu. „Naplnili jsme tak koncepci 
a vizi moderní školy s nadstandardními 
podmínkami pro výuku, kterou jsme 
připravovali s  vizí rozvoje Radotína,“ 
sděluje starosta Karel Hanzlík.  Od září 
se všechny třídy základní školy zapojí 
do pravidelného plaveckého výcviku, 
který o hodinu rozšíří tělesnou výchovu. 
Krytý bazén určený i pro veřejnost přišel 
na zhruba sto milionů korun a jeho ote-
vřením se uzavírá finální etapa rozvoje 
školy za více než 200 milionů korun.  

Přístavba zdvojnásobila kapacitu školní jídelny, pod ní bude probíhat letní 
vyučování.
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Školní investice od roku 2010 

2010

Běžecká rovinka a doskočiště za tělocvičnou 2. stupně

Hřiště s umělým povrchem, běžecká rovinka s doskočištěm u budovy 1. stupně

Solární panely na střeše jídelny, tělocvičen a na budově 2. stupně

2011

Obložení tělocvičen

Vybudování nového kabinetu českého jazyka a dějepisu

2012

Přístavba družiny a prostoru pro klub Proxima Sociale

Keramické tabule do všech tříd (od roku 2012 do 2015)

Snímače a dataprojektory do všech tříd (2012–2015)

2013

Víceúčelové hřiště za tělocvičnami

Rekonstrukce šaten 2. stupně

Nové počítače pro učebny 2. stupně

2014

Biotop a parkoviště

Schody ke škole, školní dvůr a herní prvky v areálu 2. stupně

Rekonstrukce šaten 1. stupně ve staré budově

2015

Rekonstrukce počítačové učebny pro 1. stupeň

Změna dispozice školní jídelny a nová šatna

Elektrické sušáky rukou na WC

2016

Zabezpečení školy

Šatní skříňky v družině

2017

Nástavba nad učebnou dílen a školním klubem

Rekonstrukce školních dílen a klubu

Bezbariérový přístup pro budovu 2. stupně, únikové schodiště a nová sociální zázemí 

2018

Školní aula

Přístavba kabinetu nad šatnou jídelny

První fáze rekonstrukce kuchyně v jídelně

2019

Přístavba jídelny

Druhá fáze rekonstrukce kuchyně

Otevření krytého bazénu

Přístavba tříd pod střechou staré budovy

Bezbariérový přístup budovy 1. stupně a únikové schodiště

„Během deseti let se nám podařilo vy-
budovat školní areál, jenž v  kombina-
ci s  blízkými sportovišti nemá v  Praze 
a okolí srovnání a který využívají nejen 

všechny školní zařízení v  naší městské 
části, ale také organizace a  veřejnost,“ 
doplňuje Miroslav Knotek. 

Petr Buček

Slavnostní otevření bazénu s darem na charitu

V pondělí 2. září proběhne slavnostní otevření radotínského krytého 
bazénu. Celá utržená částka ze vstupného z tohoto dne poputuje na 
konto Nadačního fondu Pink Buble, který pomáhá mladými lidem v boji 
s rakovinou. 
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Radnice dokončila ve škole investice za 200 milionů 
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„Jedeme do Prahy,“ zůstalo, říká radotínský archivář
V Letopisecké komisi Radotín má Jaroslav Šindelka (71) na starost archiv fotek, dokumentů a dalších materiálů spojených 
s městskou částí. Vzděláním elektrotechnický inženýr obývá jeden z nejstarších radotínských domů nedaleko sokolovny, 
v němž žili už jeho prarodiče. V rozhovoru povídá o letopisecké komisi i o historii Radotína.

Co uvítáte, když vám lidé do 
archivu přinesou? 
Především fotky a pokud možno 

takové, které nezachycují jen členy ro-
diny, ale mají také nějaké zajímavé po-
zadí. Například nějakou budovu, o kte-
ré nemáme moc dokumentace. Fotky 
je možné také přímo vkládat na naši 
facebookovou stránku. Někdy nás dár-
ci překvapí. Moc jsme nevěděli o tom, 
že v Radotíně za první republiky fun-
govala komunistická divadelní scéna, 
která hrála sovětská díla. Nedávno nám 
jedna bývalá obyvatelka přinesla celou 
krabici se scénáři těchto her a dalšími 
dokumenty. V Radotíně přitom fungo-
valo hodně divadelních spolků. Hrálo 
se i venku, například ve Slavičím údolí.

Loni jste v  Koruně připravili vý-
stavu k Radotínu v  roce 1918. Co 
chystáte letos?
Trochu se zpožděním se zaměříme na 
rok 1968. Výstava už je k vidění v Ka-
várně Pelíšek (více o výstavě na str. 12).

Radotín byl za minulého režimu 
spojován s jinou událostí. Po celé 

republice si komunisté připomína-
li Rudé letnice.
My jsme tady vždycky žili v  dělnické 
čtvrti. Stála tu cementárna a další fabriky. 
A komunisté si vymysleli historku o kru-
tém potlačení demonstrace dělníků za 
první republiky. Pochod přišel od Kosoře 
a někde U Kestřánků padlo pár výstřelů 
z  pušek četníků. Šlo o  nepovolenou de-
monstraci. Z několika zraněných udělali 
komunisté po druhé světové válce pět 
mrtvých a ideologie roztočila velkou pro-
pagandu. Radotínské Rudé letnice se pak 
pravidelně připomínaly a  u  silnice stál 
pomník. Průvod měl vést pozdější mini-
str Václav Kopecký, který však náhle ještě 
před střetem někam zmizel (vedl minis-
terstvo informací na přelomu 40. a 50. let 
minulého století – pozn. red.). Pomník 
Rudým letnicím už dnes nestojí, ale Julia 
Fučíka máme kousek od radnice i nadále.

Čím se Radotín dále proslavil?
Výrazné bylo osvobození v  roce 1945. 
Nejdříve tu byli vlasovci, pak se objevi-
la německá armáda. Němci ostřelovali 
Radotín, na oběti vzpomínají pamětní 
desky, kterých tu nemáme málo. Z dru-

hé světové války stojí za připomenutí 
čin manželů Vykoukových. Ve svém 
radotínském domě skrývali kapitána 
Adolfa Opálku, který patřil do skupiny 
atentátníků na protektora Heydricha. 
Padl při bojích v kostele sv. Cyrila a Me-
toděje v  centru Prahy. Vykoukovi byli 
vyzrazeni a  umučeni v  Mauthausenu. 
Do zdejší historie se zapsali mimo jiné 
také Jaroslav Matějovský a Václav Balý, 
kteří vedli odbojové skupiny proti na-
cistům. I  oni byli nakonec popraveni. 
V roce 1968 tu bylo mnohem klidněji. 
Přijelo sem jen pár asi zbloudilých tan-
ků, které zase rychle zmizely. 

Letos v  červenci uplynulo 45 let 
od  připojení Radotína k  hlavnímu 
městu. O jak velký zlom se jednalo?
Připojení přineslo řadu změn. Nejprve 
bylo nutné přejmenovat řadu ulic, pro-
tože stejné názvy už se používaly v  ji-
ných částech Prahy. Z Radotína zmizela 
Nerudova, Tyršova, Libušina i další jmé-
na. Sáhlo se po názvech spojených s růz-
nými kameny. Proto tu máme Acháto-
vou, Ametystovou, Solnou, Štěrkovou 
a další podobné. Když dnes vzniká nová 

ulice, podáváme návrhy za letopiseckou 
komisi. Před časem jsme přišli s Vindy-
šovou ulicí. Další změnu po připojení 
k Praze znamenalo spojení s Radotínem 
hromadnou dopravou. Ta měla trochu 
zpoždění, autobusy začaly jezdit ze Smí-
chova, na Barrandov a na Zbraslav až asi 
od roku 1979. Do té doby se jezdilo jen 
vlakem, který končil na Smíchově. 

Jak se tehdy vlakem do centra 
Prahy cestovalo?
Jedno se dodnes moc nezměnilo: Pořád 
říkáme, že jedeme do Prahy, i když jsme 
její součástí. Vlak za mého mládí jezdil 
ráno každou půlhodinu, na Smíchov-
ském nádraží byla konečná tramvají, na 
které se přestupovalo. Chodil jsem na 
průmyslovku do Ječné ulice, takže jsem 
patřil k  těm, kteří cestovali do Prahy 
pravidelně. Druhá skupina Radotíňáků 
žila a pracovala zde a do města zavítala 
méně. Když jsem šel s bratrem nebo ro-
diči po Radotíně, pořád někoho zdravili. 
Divil jsem se, kolik lidí tu znají. Já jsem 
tu skoro nikoho neznal, jen lidi z vlaku.

Dráha vůbec asi přispěla ke změ-
ně tváře Radotína. Došlo tehdy 
k velkému rozvoji?
Železnice a cementárna vyrostly v 60. le-
tech 19. století. Pak se na přelomu 20. sto-
letí stavěly další významné budovy, které 
zde stojí dodnes – škola nebo později 
sokolovna. Docházelo k  rozvoji celého 
centra Radotína. Za první republiky při-
bývalo rodinných domů do všech směrů 
od centra. Na Viničky, na Lahovskou 
i směrem k Černošicím. Radotín se tehdy 
dokonce začal objevovat ve filmech.

Čím byl Radotín pro filmaře atrak-
tivní?
Byl jiný než zbytek Prahy, což se do ně-
kterých filmů hodilo. Přejezd směrem 
na Černošice si zahrál snad v  desítce 
filmů. V kopci směrem na Lahovskou 
se zase odehrávala významná část filmu 
Bylo to v máji v hlavní roli s Jaroslavem 
Marvanem. Těmi úzkými ulicemi do-

konce prochází ve filmu prvomájový 
průvod, než se střihem účastníci přene-
sou na Václavské náměstí.  

Nedílnou součástí života v Radotí-
ně jsou sportovní oddíly. Na které 
vzpomínáte ze svého mládí?
Především na fotbalisty, když hrávali dru-
hou ligu. Tehdy do stejné soutěže sestou-
pila Slavia Praha. Zápasy s ní byly velkou 
událostí. Akorát byl o něj takový zájem, 
že se musel hrát, pokud se nemýlím, na 
Letné. Staré radotínské hřiště bývalo při 
ostatních domácích utkáních hodně plné. 

Dnes se chodíme koupat do bioto-
pu. Kam se Radotínští chodili dří-
ve v létě osvěžit?
Říční lázně mívaly pěkné zázemí pro 
koupání s  převlékacími kabinkami. Ale 
do Berounky se chodilo i  jinudy. Voda 
byla nádherně čistá. Pamatuji ještě na 
převozníka, který měl domeček u příto-
ku Radotínského potoka. Když jsme se 
vraceli ze Zbraslavi, museli jsme volat 
přes řeku, aby pro nás přijel. Pak převoz-
níka nahradil pontonový most a nakonec 
i lávka. 

Petr Buček

Letopisecká komise letos slaví 50 let
Letopisecká komise si letos 

5. května připomněla 50 let 
své činnosti. Tvoří ji skupina 

nadšenců radotínské historie. Má 
15 členů, jejím předsedou je Miro-
slav Moravec, o archiv se stará Jaro-
slav Šindelka. Členkou komise je také 
kronikářka, zastupitelka a vedoucí 
místní knihovny Irena Farníková.

Podle zápisů z Pamětní knihy Ra-
dotína existovala letopisecká komise 
již dříve, ale není o tom příliš in-
formací. Od roku 1920 musí každá 
obec vést „pamětní knihu obecní“. 
Z tohoto důvodu se zřizovaly komise 
a zápisy prováděl kronikář, ustano-
vený obecním zastupitelstvem. 

Letopisecká komise Radotín funguje 
jako skupina dobrovolníků, kteří se 
scházejí každé druhé úterý v měsíci 
v budově u starého hřiště, kde sídlí také 
městská policie. Za dobu existence jí 
prošlo okolo padesáti členů a připravila 
pro radotínskou veřejnost zhruba pa-
desát přednáškových večerů a několik 
výstav. Loňská výstava se zaměřila na 
rok 1918, letošní se věnuje roku 1968. 

Snímků z dávné i méně dávné 
minulosti se scénami natoče-
nými v Radotíně je několik de-
sítek. Často v nich hrály závory 
a železniční přejezd směrem 
k Černošicím, filmaři si oblíbili 
také okolí cementárny. Ve kte-
rých filmech si mimo jiné Ra-
dotín „zahrál“?

Tři vejce do skla (1937)
Ve veselohře s Vlastou Buria-
nem projíždějí vlaky přes pře-
jezd na konci Radotína směrem 
na Černošice. 

Řeka čaruje (1945) 
Ve filmu je scéna jedoucího 
auta, které směřuje od Loch-
kova na křižovatku pod Homol-
kou (dnes cementárna). Auto ve 
filmu musí zastavit před starou 
drážkou cementárny.

Bylo to v máji (1950) 
V budovatelské veselohře je 
záběr z ulic na Lahovské, kde 
bydlely postavy z filmu a kudy 
prochází prvomájový průvod.

Olověný chléb (1953) 
Tendenčně pojaté dílo o dra-
matických událostech při tak 
zvaných Rudých letnicích 
v roce 1930. Scéna zachy-
cuje průvod jdoucí po silnici 
od Lochkova a střet s četníky 
v údolí Radotínského potoka 
poblíž Cikánky.

Já už budu hodný, dědečku 
(1978) 
Na filmovém záběru je zadní 
projekce kopce Říháku k Lahov-
ské při jízdě vlaku.

Bony a klid (1987) 
Ve filmu o problémech veksláků 
si zahrála cementárna a blízké 
okolí.
Upraveno podle textu v Knize o Radotínu

Filmaři v Radotíně

Radotín se může pochlubit rozsáh-
lým archivem dokumentů a fotogra-
fií, který je výsledkem padesátileté 
činnosti komise. Více informací lze 
vyhledat na internetových stránkách  
www.letopisciradotin.cz. 

(red)
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Jaroslav Šindelka dříve působil v radotínském zastupitelstvu, dnes se věnuje archivu letopisecké komise.
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Památník Rudých letnic stál 
u silnice vedoucí k cementárně. Armáda generála Vlasova před radotínským nádražím



|5|

3. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Rocketman, VB

Životní příběh hudební legendy Eltona 
Johna vinoucí se od hudebních začátků 
až na samotný vrchol, protkaný jeho 
největšími hity.

20:00, Anna, FR
Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, 
pařížské top modelky, se skrývá tajem-
ství, kvůli kterému se ocitne v centru 
nebezpečné operace.

4. st  KS U KORUNY RADOTÍN
  16:00–18:00, Zahájení 

předprodeje vstupenek na 
kulturní akce

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

KINO RADOTÍN
17:30, Přes prsty, ČR
Romantická komedie o tom, že člověk 
dělá hodně chyb, ale přesto vždycky při-
jde od života nová šance.

20:00, Krvavá nevěsta, USA
Mladá nevěsta se provdá do bohaté, podi-
vínské rodiny, která ctí letitou svatební 
tradici. Ta se však promění ve smrtící hru 
o přežití.

5. ČT  KINO RADOTÍN
  17:00, Yesterday, VB

Režisér Danny Boyle a scenárista Richard 
Curtis spojili síly a natočili originální 
a hravou komedii o muzice a lásce.

19:15, Tenkrát v Hollywoodu, USA
Kriminální thriller je devátým filmem 
režiséra Quentina Tarantina a bezpo-
chyby patří k nejočekávanějším titulům 
letošního roku.
 

6. pá  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Toy Story 4: 

Příběh hraček, 3D, USA
Když Bonnie přinese do svého pokojíku 
novou hračku, otevře se Woodymu a jeho 
věrným kamarádům docela nový velký 
svět.

20:00, Bouřlivé výšiny, VB
Po klasických verzích Buñuelových, 
Rivettových či Wylerových se do klasic-
kého příběhu pustila britská režisérka 
Andrea Arnoldová.

7. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Angry 

Birds ve filmu 2, USA
Věčně rozzuření nelétaví ptáci a zákeřní zelení 
vepři se vrací na filmová plátna v pokračování 
animovaného komediálního hitu.

17:30, PRO DĚTI, Lví král, USA
Režisér Jon Favreau vypráví animova-
nou klasiku a uvádí známé postavy na 

stříbrné plátno zcela novým, realistickým 
způsobem.

20:00, Přes prsty, ČR

ZBRASLAV-JÍLOVIŠTĚ
Tradiční jízda historických vozidel

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ SMÍCHOV
10:00–18:00 Pražský železniční den

MĚSTSKÁ ZAHRADA ZBRASLAV
Výstava bonsají
 

9. PO  KS U KORUNY RADOTÍN
  8:00–10:00, Zahájení před-

prodeje podzimních dotova-
ných zájezdů pro radotínské 
seniorky a seniory

10. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Bez věcí nad věcí, 

SRN, (více na str. 7)

 20:00, Comic Sans + Teleport Zovko, 
CHOR, (více na str. 7)

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

odpoledne pro dříve naro-
zené

 K tanci a poslechu zahraje Michal Kotas. 
Vstupné 60 Kč – vstupenky nutno zakoupit 
v předprodeji v pokladně Koruny nebo online 
na www.ukorunyradotin.cz, možná je také 
rezervace přes SMS na tel. 725 606 259.

KINO RADOTÍN
 17:30, Westwood: Punk, Icon, Activist, 
VB, (více na str. 7)

 19:00, Tenkrát v Hollywoodu, USA

12. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Panství Downton, VB

Panství Downton, jeden z nejslavnějších 
televizních seriálů moderní éry, dospěl 
k velkolepé závěrečné kapitole, která se 
odehraje v kinech.

 20:00, Late Night, USA
Hrůzu nahánějící Katherine musí čelit 
nízké sledovanosti a rozhodnutí stanice 
nahradit ji za někoho sympatičtějšího, 
ideálně mladého muže.

13. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Willy 

a kouzelná planeta, 3D, FR
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po 
nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné 
kapsli dostává na neznámou divokou 
planetu.

 19:15, To Kapitola 2, USA 
Do města Derry se vrací zlo a členové 
Klubu smolařů spojují své síly na místě, 
kde to všechno začalo.

14. SO  ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
  8:30–12:30, farmářský trh 

na Zbraslavském náměstí
 

 KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Playmobil ve filmu, 
USA
Příběh dvou dětí, které mocné kouzlo 
vtáhlo ze světa lidí do nekonečného světa 
Playmobil.

17:30, PRO DĚTI, Angry Birds ve filmu 2, 
3D, USA

20:00, Zlatokopky, USA
Ramona (Jennifer Lopez) vede tým protřelých 
striptérek, které se rozhodnou svým klientům 
z Wall Street ukázat, zač je toho loket.
 

17. ÚT  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Čaj o třetí, tradiční 

setkání radotínských senio-
rek a seniorů, Café Robinson, 
DS Gaudium, Jiří Žáček

 
 19:00, Café Robinson, DS Gaudium, Jiří 
Žáček: poetická kavárna pro dospělé

KINO RADOTÍN
17:30, Přes prsty, ČR

20:00, Yesterday, VB

18. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Daddy 

Cool, FR
Když se poznali, zábava byla to hlavní. Časem 
ale všichni okolo dospěli… až na něj. Adriena 
vykopne jeho přítelkyně, protože se vůbec 
nechová jako zralý muž, ale spíš, jako by mu 
bylo čtrnáct.

17:00, Spitfire, VB
Dokumentární film ohromí fantastickými 
záběry z ptačí perspektivy i vzácnými, 
digitálně upravenými archivními záznamy.

19:00, Nabarvené ptáče, ČR
Nadčasové poselství Václava Marhoula 
o putování a útrapách malého židovského 
chlapce za druhé světové války.
  

19. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Román pro pokro-

čilé, ČR
Jaký je život rozvedených mužů, odděle-
ných naštvanou exmanželkou od stolu, 
lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na 
morálku a sebevědomí?

20:00, Rambo: Poslední krev, USA
Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uza-
vře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh 
legendární postava akčního filmu.

 20. PÁ   KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Lví král, 
3D, USA

20:00, Panství Downton, VB

21. SO  POUŤ SV. LUDMILY NA TETÍNĚ
  Přednáška, koncert, diva-

dlo a další program

 KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Psí kusy, KAN
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale 
veselý pes, který nic neví o skutečném 
světě plném nástrah.

17:30, Môj dedo spadol z Marsu, SR
Neobvyklé dobrodružství dívky a mimozem-
ského robota, kteří musí společně zachránit 
svou částečně mimozemskou rodinu.

20:00, Román pro pokročilé, ČR

24. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Ad Astra, USA

Při hledání mimozemských civilizací 
začíná McBride (Brad Pit) odhalovat 
tajemství, které ohrožuje přežití naší 
planety.

 20:00, Takové krásné šaty, VB
V centru děje stojí prokleté červené šaty, 
které se postupem času stanou hlavním 
protagonistou filmu.

25. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Anna, FR

 20:00, KINO NASLEPO
Nechte se překvapit výběrem filmu. 
Vstupné zaplatíte až podle toho, jak se 
vám bude film líbit, a je jen na vás, jakou 
částkou ho oceníte.

26. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:30, „Úl“ s podtitulem 

„Včelařské divadelní 
rondo“, Kladenské divadlo 
V.A.D.

Komediální hra nejen o včelách, trubcích 
a včelařích

KINO RADOTÍN
17:30, Jiří Suchý – Lehce s životem se 
prát, ČR, (více na str. 7)

 20:00, Deštivý den v New Yorku, USA
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na 
víkend. Špatné počasí jim připraví sérii 
nečekaných dobrodružství v novém filmu 
W. Allena.

27. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Playmobil 

ve filmu, USA

 20:00, Národní třída, ČR
Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava 
Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem 
kombinuje dramatický příběh s černým 
humorem.

28. SO  ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
  8:30–12:30, farmářský trh 

na Zbraslavském náměstí

 KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Psí kusy, KAN

 17:30, PRO DĚTI, Princ Krasoň, KAN
Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně 
ho zaklela zlá královna. Od té doby se do 
něj každé děvče v království beznadějně 
zamiluje.

20:00, Rambo: Poslední krev, USA

29. NE  KOSTEL SV. JAKUBA NA ZBRASLAVI
  18:00, Svatováclavský 
koncert

Dlouhodobější akce
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z ROKU 1968 V KAVÁRNĚ 
PELÍŠEK V RADOTÍNĚ
Až do konce září je v Kavárně Pelíšek 
k vidění výstava fotek Jaroslava Vejnara 
nazvaná Praha 1968. Autor se zaměřil na 
srpnovou okupaci hlavního města (více 
na str. 12).

SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY NA ZBRASLAVI
16.–22. 9.
Dny městské části s bohatým progra-
mem na různých místech na Zbraslavi 
i mimo ni

VEJVODOVA ZBRASLAV
27.–29. 9.
XXIV. ročník mezinárodního festivalu 
dechových orchestrů, big bandů a jazzo-
vých souborů

Kalendář

Kulturní program na září pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

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

AKCE – KINO RADOTÍN

Poznámka ke vstupnému do kina: 150/130* - 
na představení s takto označeným vstupným - 
sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP.  Slevu lze uplatnit u vstupenek 
zakoupených pouze v pokladně kina.

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

Film Václava Marhoula Nabarvené ptáče byl vybrán do hlavní soutěže filmového festivalu v Benátkách. Kino Radotín 
snímek uvede 18. září.
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Komedie Přes prsty se odehrává převážně v okolí beachvolejbalových kurtů. Scénář napsal a snímek režíroval Petr 
Kolečko (Okresní přebor, Most!, Lajna a další). Nový film s Jiřím Langmajerem promítne radotínské kino v září hned 
třikrát (4., 7. a 17. 9.). 
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XI. Radotínské burčákobraní: víno a Hradišťan

Na úvod burčákobraní zahraje 
Cimbálová muzika Alexandra 
Vrábela. Jejími členy jsou sou-

časní i bývalí členové Českého souboru 
písní a tanců, hudba zaujme svým osobi-
tým podáním. Kapela hraje a zpívá pís-
ně z Moravy, ale interpretuje také české, 
slovenské, maďarské i  romské melodie. 
Nevyhýbá se ale ani modernímu pojetí 
lidovek.

Neopakovatelným zážitkem bude 
koncert hudebního uskupení Hradi-
šťan  &  Jiří Pavlica. Hradišťan vzni-
kl společně s  tanečním souborem 
v Uherském Hradišti v roce 1950. Bě-
hem své historie se zde vystřídala řada 
generací hudebníků a tanečníků a také 
spousta sólových zpěváků a zpěvaček. 
Od roku 1978 je uměleckým vedou-
cím Hradišťanu tvůrčí osobnost, hou-
slista a hudební skladatel Jiří Pavlica. 

Soubor je častým hostem domácích i za-
hraničních festivalů tradiční, alternativ-
ní, ale i vážné hudby. Spolupracuje s roz-
hlasem, televizí a filmem, koncertuje po 
celém světě, natočil více než 30 zvuko-
vých nosičů a  na mnoha dalších spo-

Letošní burčákobraní se koná v sobotu 14. září od 14 hodin na náměstí Sv. Petra a Pavla. Návštěvníci se mohou těšit na 
skvělý burčák, vína, ale také na písně kapely Hradišťan.

lupracoval. Dramaturgie a  umělecká 
úroveň ho řadí k originálním a nezamě-
nitelným tělesům české i  mezinárodní 
hudební scény. Hradišťan překračuje 
hranice hudebních žánrů.

Cimbálovou muziku poté vystřídá mla-
dá devítičlenná kapela Together, která 
hraje rock s akustickými prvky a hou-
slovým doprovodem. Svůj styl prezen-
tují jako Housle’n’Roll. Kapela vznikla 
v  roce 2014 a  v  roce 2018 vydala své 
debutové album s názvem Přes kamení. 

Sobotní hudební produkci ukončí 
Lucie revival. Kapela se snaží získávat 
návštěvníky koncertů svým vlastním 
pojetím písní své slavné předlohy. Do 
hudebního programu však postup-
ně zařazuje autorské skladby, které si 
našly u  posluchačů místo mezi slav-
nějšími písněmi a jsou dnes nedílnou 
součástí jejich vystoupení.

Pro děti je při příležitosti Radotínské-
ho burčákobraní připravena loutková 
inscenace podle Františka Hrubína – 
Čtyři pohádky v podání Divadla Šus. 

Věra Peroutková

Divadlo V.A.D. se 
vrhlo na včely, přiveze Úl

O  nové hře mluví v  rozhovoru Jan 
Černý, principál a zakládající člen di-
vadla V.A.D.

Jak jste přišli právě na 
včelařské téma? Je z  vás 
někdo včelař nebo včelařka?

Já jsem včelař a  jako zapisovatel na 
včelařských schůzích jsem s  životem 
včelařského spolku poměrně detailně 
obeznámen. Prostředí mi přišlo hod-
no uměleckého ztvárnění.

Někde jsem četla, že při premiéře 
se prodávaly včelí produkty. Jed-
nalo se o reklamní vtípek nebo to 
tak skutečně bylo?
Ano, jedná se mimo jiné o medy vy-
produkované postavami ze hry a  do-
plněné příslušnou etiketou. V Kladně 
jsme je prodávali, ale ještě nevíme, zda 
budeme produkty vozit i na zájezdy.

Jaké máte reakce na novou hru? 
Vesměs pozitivní. Je to taková poklidná 
hra jako včelařství samotné. Pokud se 
to tedy nerojí. Diváci oceňují i samotný 
vhled do tohoto zajímavého oboru. Ze 
snahy představit včelařství v  plné šíři 
musíme ale hodně slevovat, aby insce-
nace nebyla dlouhá a měla spád. 

Vloni jste slavili dvacetiny souboru 
a vcelku držíte stále stejnou člen-
skou základnu, nechybí vám čas? 
Znám to ze svého divadla, spousta 
skvělých lidí prostě nestíhá to, co 
před deseti či patnácti lety.
Čas chybí. Máme za ta léta širší zá-
kladnu, tak se víc prostřídáme. Tím 

Kladenské divadlo V.A.D., které už dvacet let uvádí velmi povedené vlastní 
autorské komedie, je v Radotíně již divadelní stálicí, na kterou místní obe-
censtvo rádo chodí. V září přiveze svou úplně novou hru nejen o včelách, 
trubcích a včelařích „Úl“ s podtitulem „Včelařské divadelní rondo“. A jak 
známe tento skvělý soubor (Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Válka 
s mloky, Upokojenkyně, Píseček a další), o chytrou zábavu nebude nouze.

se asi celkový objem divadla zvýšil. 
Přesto stále řešíme dilema, zda při-
pravovat nové inscenace, nebo hrát ty 
staré, když už se nazkoušely. Důležité 
je oboje. Hráváme někdy i šestkrát za 
měsíc, častěji mimo Kladno. A  když 
k  tomu jsou ještě nějaké zkoušky, lze 
si představit, že při práci a dětech je to 
poměrně náročné.

Texty píšeš taky většinou ty? 
Komu je dáš přečíst jako prvnímu? 
Ano, texty píšu já, vždy s  ambicí, že 
tentokrát už to zvládnu sám. Ale ni-
kdy mi to nevyjde. Ukazuje se jako 
rozumnější poradit se už s konceptem 
s  ostatními. Kromě manželky Terezy 
mám v souboru osvědčené konzultan-
ty, z  nichž nejčastější je Vilém Říha. 
Když začínáme zkoušet, bývá scénář 
už v konzistentní podobě. Zkoušením 
se ale ještě došperkuje o věty nebo si-
tuace, které by člověka za stolem ne-
napadly. Nebo se naopak proškrtává 
a krátí, jak tomu bylo třeba u Úlu. 

Hádáte se v souboru někdy?
Musím říci, že se většinou vzácně 
shodneme, a když ne, tak se mírumi-
lovně dohodneme. Každý z nás už se 
párkrát se svým názorem zmýlil, tak-
že svou pravdu prosazujeme relativně 
opatrně.

Máte můj obdiv. „Pár“ divadel jsme 
u nás už zažili a je fakt, že z té vaší 
partičky sálá pohoda a  vzájemný 
respekt. Až se mi chce říci, škoda 
že to takhle není v  každém spol-
ku, v rodině nebo v politice. A když 

jsme u  té politiky, nelákalo by tě 
napsat nějakou komedii z toho na-
šeho politického Kocourkova? 
Když nad tím tak přemýšlím, uvědo-
muju si, že Úl takovou hrou vlastně je. 
Je v něm politika na spolkové úrovni, 
která se v  mnohém od té vysoké ve 
svých principech ani tak neliší. Rozdíl 
je v  tom, že špatná spolková politika 
nenadělá takovou škodu. Spolkům, 
a  tedy i  politice, bych se rád věnoval 
i v další hře. Pokud dotazem bazíruješ 
na tématu politiky celostátní, tak od-
povídám, že do toho by se mi nechtělo. 
Tohle téma už pro mne postrádá kýže-
ný komický aspekt.

To chápu. O  prázdninách odjela 
část vašeho souboru za hranice 
s  představením Valérie a  týden 
divů, kterou jsem viděla předloni 
na Jiráskově Hronovu. Kam vlast-
ně zamířila? A jak vůbec převážíte 
tu krásnou scénu?
Jedná se o Světový festival amatérské-
ho divadla v  kanadském Saint John. 
Festival se koná jednou za dva roky, 
střídavě v  Monaku a  vybrané hosti-
telské zemi. Na festival bylo vybráno 
11  z  54 inscenací, které nominovaly 
různé země. Přípravy byly organi-
začně náročné. Odletěli jsme ve dru-
hé půli srpna, scénu jsme ale museli 
už v červenci poslat lodí. O zážitky se 
můžeme podělit třeba po zářijovém 
představení Úlu v Koruně.

Držím palce a těšíme se na vás ve 
čtvrtek 26. září od 19.30 v Koruně. 

Dana Radová

Srnkám nechybí humor

Ve čtvrtek 3. října zahraje v  Ra-
dotíně karlovarský soubor D3 
komedii Srnky. V tomto absurd-

ním díle se vyskytují velmi specifické 
a  kuriózní postavy. Například dirigent, 
který touží vystupovat na Pražském 
jaru, ve skutečnosti ale řídí jen operet-
ní orchestr v Ostravě. Dále také myko-
log, který chodí neustále ohnutý, takže 

v  sobě objevil talent 
k  hledání hub, nebo 
vynálezce, který má na 
kontě řadu odmítnutých 
vynálezů. A nechybí ani 
úředník finan čního úřa-
du, jenž touží po vztahu 
se ženou, ale obsedantně 
podléhá svým erotickým 
fantaziím. A  objevují se 
také jejich ženy, milenky 
a  „zaučovatelky“. Cesty 

všech se jedné noci nečekaně spojí a je-
jich příběhy najdou rozuzlení díky srn-
kám, které se objeví kdoví odkud a chtějí 
kdoví co. Zárukou dobré zábavy je mimo 
jiné i jméno autora: Tomáš Svoboda. Ten 
je znám svým smyslem pro humor i díky 
filmům, které natočil (Hodinový manžel, 
Jak se zbavit nevěsty a naposledy Dvě ne-
věsty a jedna svatba). 

(rad)

Pokračují taneční 
odpoledne pro dříve narozené

První taneční odpoledne pro 
dříve narozené se uskutečnilo 
v Kulturním středisku U Koru-

ny v květnu letošního roku. Novinka 
vznikla na základě přání radotínských 
seniorek a seniorů. Nejdříve panovaly 
obavy, zda se najde dostatečný počet 
zájemců. S prvními tóny Koty swing 
bandu se ale sál zaplnil a všichni si 
užívali příjemnou atmosféru. Leckteří 
mladší by mohli jen tiše závidět a přát 

si, aby byli za pár let ve stejné kondici 
jako tanečnice a tanečníci na parketu.  

Pro velký zájem jsou naplánována ta-
neční odpoledne od září do prosince, 
každou druhou středu v měsíci, vždy 
od 16 do 18 hodin. Taneční odpoled-
ne se tedy uskuteční 11. září, 9. října, 
13. listopadu a 11. prosince. Vstupen-
ky je nutné zakoupit v předprodeji. 

(per)

Předprodej dotovaných zájezdů 
pro radotínské seniorky a senio-
ry se koná v  pondělí 9.  září od 

8  do 10 hodin na Klubové scéně Mi-
lana Peroutky v  Kulturním středisku 
U  Koruny. Řídí se novými pravidly: 
Předprodej začíná a  klub se otevírá 
v  8  hodin. Nelze se zapisovat do žád-
ného pořadníku, na podobné seznamy 
nebude brán zřetel. Místo na zájezd 

není možné rezervovat před předpro-
dejem telefonicky či e-mailem. Míst je 
dost a v naprosté většině se na všechny 
dostane. Jedna osoba může koupit na 
každý zájezd maximálně 2  místenky. 
Dotovaná cena pro zájezdy v  ČR pro 
radotínské občany je 200 Kč. Další in-
formace podá společnost CK2, Pavel 
Nový, tel. 224 313 161. 

(kor)

Předprodej zájezdů pro seniory

Hradišťan přiveze do Radotína tu správnou atmosféru pro ochutnávání vín.
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Absurdní komedie Srnky se představí v Radotíně 
poprvé.
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Jiří Suchý v dokumentu Olgy Sommerové

Výherci z minulého čísla:
Michael Pour, Radotín
Irena Vojířová, Radotín
Lydie Voráčková, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. 9. obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Nejnovější film dokumentaristky Olgy Sommerové se věnuje principá-
lovi Divadla Semafor Jiřímu Suchému. Kino Radotín promítne snímek Jiří 
Suchý – Lehce s životem se prát ve čtvrtek 26. září od 17.30 hodin. 

Bez věcí nad věcí
V úterý 10. září od 17:30 hodin má 
Kino Radotín na programu komedii 
Bez věcí nad věcí. Snaží se odpo-
vědět na otázku, jaký by byl váš 
život, kdybyste se ze dne na den 
vzdali všech věcí.

Toni miluje svůj kávovar. Paul 
zbožňuje svůj chytrý telefon. Toni 
by se rozhodně neobešel bez pi-
lulek na růst vlasů. Paul si nedo-
káže představit chvíli bez Ama-
zonu, Siri a svých supermódních 
sneakersek. Oba kamarádi mezi 
sebou každý den bojují o to, kdo 
je lepší a větší borec. Všechno se 
změní jednoho rána, kdy se oba 
probudí nazí na zemi v prázdném 
bytě. Den číslo jedna ve stodenní 
sázce, kterou včerejšího bujarého 
večera uzavřeli. Vzdali se všeho, co 
vlastní. Každý den dostanou zpět 
pouze jednu ze svých věcí. Každo-
denní život se pro Toniho a Paula 
najednou stává nesmírně kompli-
kovaný, ale zároveň neuvěřitelně 
jednoduchý. Kolik věcí je v životě 
opravdu nezbytných? 

Scenáristou a režisérem komedie 
Bez věcí nad věcí je Florian David 
Fitz, který má za sebou již úspěšné 
filmy Nejkrásnější den a Vin-
cent jede k moři. Fitz si zároveň 

zahrál jednoho z hlavních hrdinů, 
Paula. Role Toniho se ujal Matthias 
Schweighöfer, kterého diváci znají 
hlavně z dramatu Kursk či krimi-
komedie Jak napálit Banku.

Westwood: Punk, Icon, Activist
Ve středu 11. září od 17:30 hodin 
se mohou diváci těšit na dokument 
Westwood: Punk, Icon, Activist. 
O čem pojednává? Od chvíle, kdy 
společně se svým bývalým part-
nerem a manažerem skupiny Sex 
Pistols Malcolmem McLarenem 
stála u zrodu punkového hnutí, 
redefinuje Vivienne Westwoodová 
už 40 let britskou módu a stojí za 
celou řadou těch nejvýraznějších 
modelů naší doby. Film mísí ar-
chivní záběry, překrásně rekon-
struované sekvence a všeodha-
lující rozhovory s fascinující sítí 
spolupracovníků Vivenne West-
woodové. Provede nás tak jejím 
životem od doby, kdy vyrůstala 
v poválečném Derbyshiru, až na 
přehlídková mola v Paříži a Mi-
láně. Tato důvěrná a pronikavá 
pocta jedné z největších ikon naší 
doby sleduje Westwoodovou a boj 
o záchranu integrity její značky, 
jejích zásad a jejího odkazu v byz-
nysu poháněném konzumem, zis-
kem a globální expanzí. 

(kin)

Další tipy Kina Radotín

Kompletní program Kina Radotín naleznete na str. 5.

Muž mnoha řemesel, herec, 
spisovatel, režisér, libretista, 
skladatel, textař, grafik, scé-

nograf a  kostýmní výtvarník, a  navíc 
ředitel divadla. A  to určitě není ještě 
všechno. Především legenda české 

kultury, která ovlivnila několik gene-
rací. To je Jiří Suchý, o  jehož životní 
cestě, mnohdy nelehké, natočila doku-
mentární film Olga Sommerová.

Jiří Suchý svým všestranným geni-
álním talentem ovlivnil v  průběhu 
šedesáti let své tvůrčí dráhy několik 
generací. Svými písňovými a divadel-
ními texty obohatil s  nevídanou pů-
sobivostí nejen český jazyk, ale i naše 
kulturní bohatství. V průběhu šedesáti 
let uvedl v  Semaforu stovku her, na-
psal texty k 1400 písním a složil hudbu 
k 500 songům. „Dodnes mi není jas-
ný, jak vznikne nápad. Mám ctižádost, 
aby to dobrý, co jsem napsal, mě pře-
žilo…,“ zazní mimo jiné z umělcových 
úst ve filmu.

O  Jiřím Suchém byly už v  minulosti 
natočeny filmy, které se zaměřovaly 
spíše na konkrétní mezníky jeho diva-
delní tvorby. Film Jiří Suchý – Lehce 
s životem se prát se více věnuje uměl-
covu životu. Hlavním cílem Olgy 
Sommerové bylo vytvořit atraktivní 
životopisný a tvůrčí portrét Jiřího Su-
chého jinak, než jak byl doposud pre-
zentován. Film ho představuje v  ar-
chivních záběrech, ale soustředí se i na 
jeho současnou tvorbu a situace z pro-
fesního a osobního života. 

(kin)

Zaostřeno na chorvatské filmy
Kino Radotín uvede v úterý 10. září od 20 hodin 
chorvatskou komedii Comic Sans a po ní krát-
kou sci-fi parodii Teleport Zovko.

Ve snímku Comic Sans se Zá-
hřeban Alan může pochlubit 
dobře nastartovanou kariérou 

grafického designéra v bohaté slovin-
ské reklamní agentuře. V  osobním 
životě ale tak úspěšný není. Přestože 
působí na první pohled jako sym-
paťák a s dívkami navazuje známosti 
velmi snadno, nedokáže udržet dlou-
hodobější vztah. To, co bral dříve na 
lehkou váhu, jej začíná s přibývajícím 
věkem trápit stále víc. Když se s ním 
rozejde jeho poslední dívka Marina, 
dostává se do hluboké krize, která 
končí totálním zkratem při firemní 

oslavě za účasti firemní generality 
a rvačkou s kolegy.

Parodie Teleport Zovko je možná nej-
vtipnější chorvatskou komedií všech 
dob. „Po tolika letech, po tak dlou-
hém čekání, konečně u  vás, koneč-
ně v  Chorvatsku – Teleport Zovko! 
Za  čtyři vteřiny v  jakémkoliv místě 
naší krásné vlasti...“ O  tom, jak fun-
guje první chorvatský teleport, se na 
vlastní kůži přesvědčí rodina, která 
uvěří reklamě a chce se s jeho pomocí 
přenést na dovolenou. 

(kin)

Snímek Comic Sans se věnuje vztahovým krizím.
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Olga Sommerová natočila životopisný dokument o Jiřím Suchém.
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pro řízení nákladního auta

Nástup možný ihned
nebo po dohodě.

Práce možná i o víkendech.

Informace na tel.: 736 688 955

GARBINE s.r.o.
Na Pískách 225, Kosoř

www.garbine.cz
email: garbine@seznam.cz

Inzerce
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Tři ekologické nerezové lahve Klean 
Kanteen věnuje výhercům Ski a Bike 
Centrum Radotín.
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Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Stěhování a doprava. 

Tel.: 773 484 056

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

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

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 

- vyřizování objednávek zákazníků
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JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

Jazykové studio Angličtina Radotín
          Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín         

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com

»  podzimní semestr začíná 
16. 9. 2019 a končí 3. 2. 2020

»  jazykové kurzy angličtiny a 
němčiny, max. 8 studentů

»  mini kurzy pro 4 studenty, 
kurzy ve dvojici

»  kurzy konverzace s rodilým 
mluvčím

»  příprava na zkoušky FCE, 
CAE, IELTS a státní maturitu

»  dětské kurzy s vyzvedáváním 
dětí ve škole

»  Nově: kurz angličtiny pro 1.–2. třídu ZŠ s rodilým 
mluvčím

»  firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny, 
němčiny a španělštiny

SPORTOVNÍ VÝŽIVA
ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ KVALITY – NEJEN PRO FITNESS

značky: Vigor (ČR), Reflex, Myotec, Weider a další 

VAŠE OBJEDNÁVKY ZAVEZU AŽ K VAŠIM DVEŘÍM
 při nákupu nad 3 000 Kč 5% sleva
  při nákupu nad 5 000 Kč zavezu zboží i do blízkého 
okolí Prahy

tel.: 731 162 821, e-mail: lubos.kubenka@seznam.cz

instagram: Luban219

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 

PŘIJME 

kuchaře / kuchařku
pomocného kuchaře / kuchařku

servírku / číšníka

Pracovní úvazek je možný na HPP
nebo i jako brigáda

Informace na tel.: 737 711 968

K Lochkovu 29/7, Praha 5 - Slivenec

HHtinee U Bůčkk

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Inzerujte
u nás

STAVEBNÍ POVOLENÍ
OBSTARÁME

pro rodinný dům, garáž, přístavbu, 
půdní vestavbu, rekonstruci objektu

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
723 641 448

RESTAUROVÁNÍ
MOTOCYKLŮ

602 353 756

javex.moto@tiscali.cz
koupím ČZ 150C aj. i díly, 30 let praxe

 
           
Možnost nástupu dětí již od 2 let 

Školka je v provozu od pondělí do pátku 
7:30 – 18:00

Maximálně 15 dětí ve třídě

Unikátní Školní vzdělávací program

Nabízíme výběr z několika možností 
docházky

+420 732 741 587

mskosik@mskosik.cz

www.mskosik.cz

f Mateřská škola KOŠÍK

 

Mateřská škola KOŠÍK - Zbraslav

 

Václava Rady 1453/7
Zbraslav 

Jsme soukromá mateřská škola 
s akreditací MŠMT

Přijímáme nové děti pro školní rok 2019/2020

ZBRASLAV
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CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

Pro Váš interiér:
- Horizontwální 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
- Garnyže 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, GARNYŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@praha16.eu, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),

Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Dana Radová,

Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 29. 8. 2019. 

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 27. 9. 2019.

Uzávěrka pro inzerci: do 10. 9. 2019.
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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

 

Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

 Botox 
 Výplně vrásek 
 Laserové ošetření 
 Odstranění kožních výrůstků 

Mudr. Anna Kinkorová 
Tel.: 604 809 675, 257 922 484 

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 
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Tisícovka triatlonistů 
projela Radotínem

Inzerce

Největší triatlonový závod na 
území České republiky zaví-
tal na konci července do Ra-

dotína. Klání Ford Challenge Prague 
se účastnilo celkem 1360 závodníků ze 
47 zemí. Tisícovka z nich se postavila 
na start hlavního závodu. Na triatloni-
sty nejdříve čekalo plavání ve Vltavě 
dlouhé 1,9 kilometru, poté přesedli 
na kola, aby urazili devadesátikilome-
trový okruh. Nakonec ještě museli do 
cíle zdolat 21,1 kilometru běhu.

Prostřední cyklistická část přivedla triat-
lonisty do Radotína. Více než tisícovka 

závodníků přijela od Chuchle k úzkému 
tunelu pod železnicí, za kterým cyklisté 
pokračovali Prvomájovou ulicí. Poté se 
vydali k cementárně a za ní odbočili do 
ulice Na Cikánce. Následně vyšplhali do 
Zadní Kopaniny a pokračovali dále přes 
Dobříč a Nučice do Vysokého Újezdu. 
Vzápětí se vrátili zpátky přes Radotín do 
centra Prahy.

Ženskou část největšího českého triat-
lonu ovládla Češka Radka Kahlefeldt 
Vodičková, mezi muži zvítězil Němec 
Florian Angert. 

(buč)

Závod RunX 
přilákal téměř 150 běžců

Letošního druhého ročníku zá-
vodu RunX, který se konal na 
konci července, se zúčastnilo 

bezmála 80 jednotlivců v trase na 
15 kilometrů a 25 dvojic v závodě na 
dvakrát 7,5 kilometru. Na start dět-
ského pětisetmetrového běhu se po-
stavilo 15 malých závodníků.

Závod odstartoval u Velkotržnice 
Lipence symbolickým výstřelem ra-
dotínský starosta Karel Hanzlík. Trasa 
závodu vedla podél Berounky do Čer-
nošic, kde se stočila na druhou stranu 
řeky a pokračovala přes Radotín až 
k novému mostu pod obchvatem a od-
tud zpět k cíli. Na trase měli běžci mož-
nost využít tři občerstvovací stanice 

Úspěšná taneční 
sezóna Fantasy DC

Radotínské taneční studio 
Fantasy DC Praha patří již 
několik let k nejúspěšněj-

ším tanečním streetovým klubům 
v ČR. Také letos předváděly soutěžní 
týmy FDC své choreografie nejen na 

vysoké technické úrovni, ale i s úžas-
nou energií a originalitou. Pod hla-
vičkou Czech Dance Masters nenašly 
během celé taneční tour přemožitele 
dětské ani juniorské týmy a staly se 
již poosmé mistry ČR ve street dance 

Ski Bike se stěhuje do Vindyšovy továrny

Továrník Josef Vindyš by měl pa-
trně radost, jakou modernizací 
prošla jeho bývalá továrna na 

tělocvičné nářadí v ulici Na Betonce 
kousek od nádraží. Po roční rekon-
strukci se do ní stěhuje Ski a Bike Cen-
trum Radotín. Nabídne nejen prodej 
a servis kol a lyží, ale také restauraci, 
obchod s dětským oblečením, kul-
turní akce či cvičení.

Celý areál má rozlohu okolo 8500 me-
trů čtverečních, největší vnitřní část 
patří prodejně kol a lyží. Na jedné ze 
dvou směn bude v bývalé Vindyšovce 
pracovat několik desítek zaměstnanců. 
Ojedinělý projekt chce oslovit nejen 
fandy jízdy na kole a lyžování. „V srpnu 
se rozběhl zkušební provoz a na konci 
září uspořádáme slavnostní otevření,“ 
říká spolumajitel firmy Lukáš Princ.

V areálu našla místo také restaurace 
Musa s venkovním i vnitřním poseze-
ním. V jídle chce vsadit na čerstvé su-
roviny, moderní kuchyni a prvorepub-
likovou atmosféru výletních restaurací. 
K pití vedle plzeňského piva nabídne 
i speciality například v podobě osmi-
stupňového piva pro cyklisty.

V jedné z místností budou probíhat pra-
videlná cvičení, alespoň jednou měsíčně 
chtějí majitelé Radotíňákům nabídnout 
komorní koncert nebo přednášku.

„Vpředu máme malé náměstíčko se 
stromy, zadní část bude patřit parko-
višti až pro 70 aut. Zůstane vyhrazeno 
našim návštěvníkům, na noc se vždy 
celý areál zavře,“ uvádí Lukáš Princ. 
Venku před bývalou tovární halou se 
objeví zkušební zvlněná trať pro vy-
zkoušení horského kola, dobíjecí sta-
nice pro elektrokola a chybět nebudou 
ani atrakce pro děti. 

(buč)

a nechybělo ani osvěžení vodou od 
dobrovolných radotínských hasičů. 

Nejrychlejším v cíli byl Aleš Filinger 
z klubu AK Most, který doběhl v čase 
57:34. Mezi ženami kralovala Jana Zí-
mová z Maraton klubu Kladno v čase 
1:03:35. Absolutně nejrychlejší štafe-
tou byla dvojice v podání Patrik Wald-
hans a Karolina Portellová s časem 
1:07:29. V kategorii mužů nad 40 let 
se umístil na prvním místě radotínský 
běžec Jiří Sladký z klubu KPO v čase 
1:07:36. 

Další trailový běžecký závod pod hla-
vičkou RunX se poběží 2. listopadu. 

(kos)

formacích. Dva z nich navíc ocenila 
mezinárodní porota prestižní cenou 
„Choreografie roku“.

Studio Fantasy DC se pyšní i nejmenší 
kategorií dětí od 4 do 8 let. Ty měly 
v letošním roce svou premiéru a ve 
velké konkurenci získaly v poháro-
vých soutěžích tři zlaté a dvě stříbrné 
medaile. V radotínském tanečním 
klubu mají své zastoupení i rodiče. Je-
jich tým již pátou sezónu pilně trénuje 
a dosahuje lepších a lepších výsledků. 
Po loňském úspěchu v podobě dru-
hého místa na mistrovství ČR se tento 
rok může pochlubit opět medailí, 
a to v podobě titulu pro 2. vicemistry 
v street dance formacích.

V celkovém součtu vybojovali v le-
tošní sezóně členové Fantasy DC 
Praha 21 zlatých, osm stříbrných a dvě 
bronzové medaile. 

Taneční studio FDC otvírá v letošním 
roce kurzy v Radotíně, Velké Chuchli, 
Černošicích, Zbraslavi a Dobřicho-
vicích. Více informací o klubu na  
www.fantasydc.cz. 

Eva Filipová

Fantasy DC Praha sbíral i letos medaile.

Radotínští hasiči připravili během červencového závodu běžcům osvěžení.

Cyklistická část zavedla triatlonisty do Radotína a okolí.
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Ski a Bike Centrum Radotín těsně před dokončením

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková
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Ženský národní tým přivezl z červencového mistrovství Evropy brambo-
rovou medaili. A lakrosové juniorky České republiky vybojovaly na srpno-
vém mistrovství světa 13. místo. Významnou část obou reprezentačních 
družstev vytvořily hráčky radotínského LCC.

Lakrosistky zůstaly na mistrovství Evropy kousek od medailí

Tým žen začal evropský šam-
pionát v Izraeli suverénně. Ve 
skupině C postupně uspěl proti 

týmům Rakouska, Švédska, Španěl-
ska i Finska a s jasným skóre 84:10 
postoupil do čtvrtfinále. V zápase 
o postup mezi nejlepší čtyřku Evropy 
čekal české hráčky tým Irska v kádru 
s americkými hráčkami se zkuše-
nostmi z prestižních univerzitních 
soutěží v USA. Češky zvítězily 12:10 
a po osmnácti letech postoupily mezi 
čtyři nejlepší týmy starého kontinentu. 

V semifinále narazily na Anglii, která 
v Izraeli obhajovala titul evropského 

HRÁČKY A TRENÉRKY LCC RADOTÍN V NÁRODNÍM TÝMU 

ME 2019 v Izraeli 
Kateřina Dvořáková, Michaela Srchová, Adéla Blahovcová, Anna 
Lottmann, Kateřina Hlavsová, Jana Hlavsová, Julie Hrazánková, 
Tereza Laláková, Markéta Malinovská

MS 2019 U19 v Kanadě 
Julie Soukeníková, Alenka Horáčková, Kristýna Dočekalová, Markéta 
Malinovská, Vendula Šubrtová, Barbora Jasková, Adéla Flekalová, 
Terezie Procházková, Kamila Šamalíková, Kateřina Nájemníková

asistentky trenéra: Kateřina Hlavsová, Tereza Laláková

KAM ZA SPORTEM 
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Fotbal Radotín
•  6. 9. v 17:30 SC Olympia 

Radotín A – FK Viktoria 
Žižkov B

•  8. 9. v 17:00 SC Olympia 
Radotín B – TJ Sokol 
Stodůlky 

•  21. 9. v 17:00 SC Olympia 
Radotín A – SK Třeboradice

•  22. 9. v 17:00 SC Olympia 
Radotín B – TJ Sokol Řepy

Dostihové závodiště Velká 
Chuchle
•  29. 8. – 1. 9. Czech 

Equestrian Masters 
(parkur)

•  7. 9. České klusácké derby
•  8. 9. Velká cena Prahy CK 

Martin Tour a J&T Banka 
St. Leger

•  15. 9. Dostihový den 
Elektrizace železnic Praha

•  28. 9. Evropský pohár 
žokejů

šampiona a na posledním světovém 
mistrovství skončila bronzová. První 
poločas zvládly Češky skvěle, když 
ukazatel skóre signalizoval průběžný 
stav 7:7. Druhou půli lépe zvládly An-
gličanky a odnesly si vítězství 16:10. 
Vítězné hráčky nakonec ve finále 
přemohly i domácí lakrosistky a titul 
obhájily. 

Česko čekal souboj o bronz s Wale-
sem, který v semifinále nečekaně 
prohrál s Izraelem. České reprezen-
tantky si vypracovaly vedení v poměru 
6:3 a zdálo se, že po osmnácti letech 
opět získají medaili. Pak se však začalo 

více dařit Walesankám, které nakonec 
zvítězily 13:8. 

Nejlepší brankářkou byla na závěr 
mistrovství Evropy zvolena Anna Ni-
čová, další česká reprezentantka Isa-
belle Martire získala ocenění pro nej-
užitečnější hráčku šampionátu. Čtyři 
hráčky se dostaly do nejlepší desítky 
bodování, mezi nimi také radotínské 
lakrosistky Anna Lottman a Michaela 
Srchová. 

JUNIORKY S TĚSNÝMI PROHRAMI
Srpnové mistrovství světa juniorek 
hostilo kanadské Peterborough. Ač-

koliv české hráčky do 19 let ukon-
čily šampionát s  bilancí pěti výher 
a  dvou proher, nestačilo to na lepší 
než 13. místo.

Český tým nejdříve ovládl svou sku-
pinu, v níž porazil týmy Mexika, 
Irska a Tchaj-pej s celkovým skóre 
48:16. V následném boji o postup 
mezi osm nejlepších týmů podlehly 
Češky Walesankám těsně 10:12. Ještě 
vyrovnanější zápas přineslo utkání 
s Hongkongem, který se nakonec 
musel dvakrát prodlužovat. Se smut-
ným koncem pro český tým. 

Po dvou prohrách čekal na repre-
zentantky zápas s Mexikem ve sku-
pině o 13. místo. Češky jej zvládly 
v poměru 14:2. V posledním utkání 
nastoupil český výběr proti Číně. 
Po vyrovnané partii zvítězily hráčky 
Česka 13:11. Mistryněmi světa se staly 
hráčky z USA, ve finále přehrály Ka-
naďanky 13:3. Bronz vybojovala Aus-
trálie vítězstvím nad Anglií 13:8. 

(buč)

České reprezentantky do 19 let sehrály na světovém šampionátu v Kanadě své poslední utkání proti Číně. Zvítězily 
13:11 a skončily na 13. místě.
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Biotop má narozeniny, zahrají Dan Bárta a Portless
Radotínský biotop letos slaví páté výročí svého fungování. Kulaté jubileum připomene oslava, která se uskuteční v pátek 
20. a v sobotu 21. září. První den popřeje biotopu kapela Portless. A v sobotu se mohou návštěvníci těšit na koncerty Dana 
Bárty a jeho souboru Illustratosphere.
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MČ pAh  v sOlPrác sČeKýmArHiEmVínPřiRaUjí 
n sBoU4. září 1Od1HoInPře rDoínKo rDnCí 

jž . rčníkTét kLtRně sOlčeSké aCe.
KChTnávEUdUřiRaEn 

mDlňák, bRčák p zOmNí, v vRu, sAdé bRčák,   
mAdá vín aGaTrNoIcé sEcAlTy.

VOpOvDnémKuTuNímPrGrMuVyToPí
CiBálVá mZiALeAnRaVrábLa,

HrDišťa & jří pVlCa,
ToEtEr– rCkVá kPeA hUsOvýmDoRoOdM

aLuIeReIvL.
Sočásí pOgAm bDeAnEt oCeY pHádOvý sAnPr dět.

Dan Bárta vystupuje na jeviš-
tích od roku 1991. Po krát-
kém účinkování v kapele 

Tom Sawyer založil formaci Alice, 
následně  se podílel na zrodu Die El. 
Eleffant, spolupracoval se skupinou 
J.A.R. Následně stál v čele formace 
Sexy Dancers a v roce 2000 sestavil 
skupinu Illustratosphere, s níž hraje 
dodnes a která ho doprovodí také 
na radotínském biotopu. Ve zná-
mém muzikálu Jesus Christ Superstar 

ztvárnil roli Ježíše a posléze Jidáše. 
Akademie populární hudby ocenila 
Dana Bártu desetkrát titulem Zpěvák 
roku, v Cenách Anděl 2015 navíc zís-
kal ocenění Zpěvák čtvrtstoletí.

Kapela Portless účinkuje od roku 
2012. Sestavil ji její zpěvák Kryštof 
Michal po rozpadu skupiny Support 
Lesbiens, odkud ho do nové formace 
doprovodila další trojice hudebníků. 

(buč)

Pelíšek vystavuje Prahu 1968 
od radotínského fotografa

Po celé září si je možné v Kavárně 
Pelíšek prohlédnout snímky ra-
dotínského fotografa Jaroslava 

Vejnara ze srpnové okupace Prahy voj-
sky Varšavské smlouvy. „Při příležitosti 
loňského 50. výročí této události byly 
fotografie vystaveny vůbec poprvé, a to 
v Českých Budějovicích. Odtud celou 

výstavu koupila radotínská radnice 
a nyní jsou fotografie uložené v archivu 
letopisecké komise,“ říká radotínská 
kronikářka Irena Farníková. Pořízené 
záběry pocházejí především z Vino-
hradské ulice, z místa před budovou 
Českého rozhlasu. 

(buč)

Sobotní část oslav 5. narozenin biotopu vyvrcholí koncertem Dana Bárty a jeho kapely Illustratosphere.

Kapela Portless vystoupí na biotopu v pátek 20. září.

Sovětské tanky na Vinohradské třídě
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