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

Novinky 
z opravy 
železniční 
tratě: 
Kdy začnou výluky? 
A prodlouží se 
zastřešení nástupišť? 

Rozhovor 
s Martinem 
Fassatim:
tenisový trenér si 
užívá cestování do 
centra vlakem 

Fotbalisté 
a atleti 
mají nové 
zázemí za 
54 milio nů.
Co vše skrývá budova 
s tribunou u hřiště? 
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Vážení  
spoluobčané,
náročnější části 
stavby optima-
lizace železniční 
tratě, jež od března 
významně ovlivní 
život v centru 
Radotína, jsou 
doslova za dveřmi. V pondělí 9. března 
se na dlouhých devět měsíců uza-
vře Karlická ulice. Stavbaři se pustí 
do výměny konstrukce železničního 
mostu. Podjezd zůstane z bezpečnost-
ních důvodů uzavřený pro auta i pěší. 
Vlaky však budou jezdit i nadále, i když 
s různými výlukami, jelikož na mostě 
zůstane v provozu vždy jen jedna kolej. 
Loni v listopadu jsme vás pozvali na 
první veřejnou debatu, na níž jsme spolu 
se zástupci Správy železnic, projektantem 
stavby i jejími zhotoviteli odpovídali na 
vaše otázky. Jelikož se jedná o velký zásah 
do života v Radotíně, připravili jsme na 
26. února druhý debatní večer. Přijďte si 
poslechnout, co vše nás v následujících 
dvou a půl letech v souvislosti s opravou 
tratě, nástupišť i nádražní budovy čeká. 
Setkání s občany ve školní aule začne 
v 17 hodin. 
Jak už jsme několikrát uváděli, inves-
torem rekonstrukce je Správa železnic. 
Radotínské radnici nepatří ani nádražní 
budova, přesto se snažíme celý projekt 
a stavbu ovlivňovat, abychom bránili 
zájmy Radotína. S čelnými zástupci 
Správy železnic proto probíráme postup 
prací, připomínkujeme jejich návrhy, 
u nádražní budovy jsme prosadili její 
zachování. Správa železnic jakožto 
majitel pracovala i s variantou zbourání 
původní stavby a zřízení nové, moderní. 
Rovněž jsme například dosáhli rozší-
ření a variability protihlukových stěn, 
prodloužení nástupišť směrem k cen-
tru a jejich návaznosti bezbariérovým 
podchodem na náměstí Osvoboditelů, 
kde v budoucnu vznikne nové centrum, 
nebo realizace lávky pro pěší a cyklisty 
vedle nové konstrukce viaduktu.

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

plánování a rozvoje hlavního města 
(IPR Praha) pověřil vedením projektu 
rozvoje území na soutoku Berounky 
a Vltavy. Průměrné roční teploty ros-
tou, letní vedra trápí Pražany a úprava 
zeleně může alespoň částečně změnu 

„Procházíme klimatickou 
změnou a projekt Soutok 
by se mohl stát jakousi 

laboratoří pro ověření toho, jak při-
stupovat ke krajině ve 21. století,“ 
říká Zdeněk Ent, kterého Institut 

Slovo starosty Soutok čeká na svou proměnu
Už několik let trvají debaty o tom, že se území v okolí soutoku Berounky s Vltavou dočká zásadní 
proměny. Od dříve zvažovaných jezer se upustilo, následovaly úvahy o příměstském parku a dnes 
existuje šance, že zde bude krok za krokem vznikat moderní příměstská krajina spojená s volno
časovými aktivitami.

Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km

45 000 Kč

se zvýhodněním až

= +
Produktový bonus

20 000 Kč
Výkupní bonus

25 000 Kč

Ilustrativní fotografie

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ 
AŽ 45 000 Kč

Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let přidává signalizaci 
vzdálenosti při parkování vzadu, zimní paket zahrnující vyhřívání předních 
sedadel a vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla.

ŠKODA FABIA
již za 284 900 Kč včetně DPH

Číslo 2/2020

počasí korigovat. Ačkoliv oficiální ná-
zev stále ještě hovoří o parku, jeho ma-
nažer to nepovažuje za nejpřesnější. 
Spíše než park s lavičkami by měl na 
území mezi Radotínem, Zbraslaví, 
Lipencemi a Černošicemi vzniknout 

mix různých prostředí zastřešený jed-
notným plánem.

Pozemky v okolí Berounky a Vltavy 
mají různé vlastníky a IPR Praha 
s nimi jedná o tom, aby se zapojili do 
kultivování celého území. A sice pod 
taktovkou Institutu plánování, který 
po několika letech mapování území 
chystá plán pro jeho další rozvoj. Ji-
nými slovy: IPR Praha se snaží připra-
vit taková kritéria, která se budou líbit 
vlastníkům pozemků, okolním měst-
ským částem, městu Černošice, ale 
také vyhovovat například lipenecké 
tržnici nebo společnosti Kámen Zbra-
slav, která získala povolení na těžbu 
štěrkopísků v části této lokality. 

Pro území mezi řekami v posledních 
letech vzniklo okolo čtyř desítek díl-
čích projektů a záměrů. Mezi nimi 
například sportovně-rekreační areál 
Radotín. „Ten jsme přichystali už 
v roce 2013. Jak jeho název napovídá, 
má nabídnout prostředí vhodné ke 
sportování a odpočinku pro rodiny 
a všechny věkové generace,“ říká Ka-
rel Hanzlík, starosta Radotína. Podle 
manažera soutoku Zdeňka Enta patří 
radotínský projekt mezi deset plánů, 
které mají nejblíž k realizaci. „Spolu 
s revitalizací Lipanského potoka, ob-
novou lužního lesa nebo původního 
koryta Berounky,“ uvádí architekt Ent.

Petr Buček

Pokračování na str. 3

Soutok Berounky s Vltavou z ptačí perspektivy
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|2| Z úřadu

Karlická ulice se 9. března na tři čtvrtě roku uzavře

Už v pondělí 9. března dojde kvů-
li výměně železničního mostu 
v  centru Radotína k  uzavření 

Karlické ulice. Řidiči budou po devět 
měsíců přejíždět trať v ulici Na Beton-
ce nebo ji podjíždět úzkým tunelem 
v Prvomájové. Ti ze vzdálenějších obcí 
z  okolí Berounky pojedou po delších 
objízdných trasách. Na konci února se 
v  aule uskuteční druhá veřejná deba-
ta s občany k probíhajícím pracím na 
trati. 

Rekonstrukce tratě mezi Smíchovem 
a Radotínem začala na podzim minu-
lého roku. Prvními kroky bylo kácení 
stromů v  sousedství kolejiště, úpravy 
opěrných zdí a budování základů pro 
stožáry a  návěstní lávky. V  březnu se 
rozjedou práce přímo v Radotíně a na 
devět měsíců zůstane uzavřená hlavní 
radotínská silniční tepna. 

Podjíždět ani podcházet most v Karlic-
ké ulici, který stavbaři vymění za nový, 

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

Pane starosto, u školy stojí uschlý 
smrk, kdy ho pokácíte? A proč 
nic neděláte s tím, že tak dlou-

ho čekám na stavební povolení? Lidé 
si myslí, že starosta vyřeší každý pro-
blém. V něčem mají pravdu, ale někdy 
se mýlí. Na to, co starosta Radotína 
dělat má a  kam naopak jeho kompe-
tence nedosáhnou, odpovídá 2. díl 
seriálu Radnice. Ten se od letošního 
ledna objevuje na stránkách Novin 
Prahy 16. Postupně vysvětlí, jak fun-
gují jednotlivé části radotínské radni-
ce a všech zdejších úřadů.

Radotín má za starostu Karla Hanzlí-
ka. A jelikož Městská část Praha 16 pa-
tří pod křídla největší české metropo-

le, řídí se jeho pravomoci 
zákonem o hlavním měs-
tě. Z  něj vyplývá, že je 
hlavním reprezentantem 
své městské části. Tady 
stojí za připomenutí, že 
starostu lidé nevolí pří-
mo. Ve volbách vybírají 
své zastupitele a  ti poté 
někoho ze svého středu 
pověří starostováním.

Řídí radu a zastupitelstvo
Starosta kromě reprezentace Radotína 
řídí jednání rady (na obecních a měst-
ských úrovních obdoba vlády) a zastu-
pitelstva (zhruba odpovídá zmenšené 
Poslanecké sněmovně). To patří k jeho 
nejdůležitějším úkolům. Kromě toho 
vede bezpečnostní radu Radotína, kri-
zový štáb a  formálně i  úřad městské 
části. To ale spíš jen symbolicky: Jme-
nuje a  případně odvolává tajemníka 
úřadu. Jak už jsme uvedli v 1. díle se-
riálu Radnice, tajemník řídí úřad, ale 
jeho podřízení jsou ve většině případů 
„vyslanci“ státu a dohlížejí na dodržo-
vání zákonů s  celostátní působností. 
Tajemník ani starosta jim do jejich prá-
ce nemohou mluvit. To se na druhou 

stranu netýká úředníků, kteří se starají 
o  obecní majetek a  o  provoz městské 
části. Ty tajemník řídí. 

Co tedy dále starosta Radotína dělá? 
Policii může požádat o součinnost při 
řešení záležitostí veřejného pořádku. 
Konkrétní úkoly jí však zadávat nemů-
že. Má na starosti věci týkající se obra-
ny státu na místní úrovni, odpovídá 
například za civilní obranu a  případ-
nou mobilizaci na svém území. Všech-
ny tyto úkoly vykonává samostatně. 
Na řadu dalších ale potřebuje souhlas 
rady či zastupitelstva městské části. 
Jedná se především o všechny majet-
kové operace – ať už například o pro-
nájem parkovacího místa v  hodnotě 
pár tisíců korun ročně, nebo o prodeje 
pozemků za miliony korun.

Nejčastější omyly spojené s pravomoce-
mi starosty souvisí právě s prací úřední-
ků. „Starosta neřídí úřad městské části. 
To je věc, kterou občané často vůbec 
nevnímají. Předpokládají, že pokud 
jim přijde rozhodnutí úřadu například 
o pokutě za přestupek a toto rozhodnutí 
je na hlavičkovém papíře městské části, 
tak o  tom musel rozhodovat starosta. 

Je to ale jinak, protože o  těchto věcech 
rozhodují nejčastěji úředníci vykonáva-
jící státní správu a na tu starosta nemá 
žádný vliv,“ říká Pavel Jirásek, tajemník 
Úřadu městské části Praha 16. 

Rozdíly u starostů měst a obcí
A  s  jakými záležitostmi, které s  jeho 
prací nesouvisí, se nejčastěji setkává 
starosta Radotína? „Lidé se na mne 
obracejí v otázkách stavebního řízení, 
v  rámci vydání stavebního povolení 
či územního rozhodnutí. To nemohu 
ovlivnit. To samé platí pro záležitosti 
spojené s  tranzitními komunikacemi, 
se zastávkami MHD nebo aktuálně 
s  nádražím. Jedná se o  nemovitos-
ti, které mají svého vlastníka nebo 
provozovatele, jímž není radotínská 
radnice,“ upozorňuje Karel Hanzlík. 
Starosta sice může apelovat na kvali-
tu správy a  údržby páteřních komu-
nikací, kterými jsou Karlická, K  Ce-
mentárně, Výpadová nebo Vrážská, 
ale všechny jmenované silnice jsou ve 
správě Technické správy komunikací 

hlavního města Prahy. O ostatní menší 
vozovky se stará radotínská samosprá-
va prostřednictvím své příspěvkové 
organizace, kterou jsou radotínské 
technické služby, či investičně přes 
Odbor místního hospodářství. 

Zajímavě dopadá srovnání kompetencí 
radotínského starosty s možnostmi jeho 
kolegů z  Černošic, Dobřichovic nebo 
jiných obcí, které nejsou součástí Pra-
hy. Pravomoci mimopražských starostů 
jsou mnohem větší. Fungování obce 
mohou upravovat svými vyhláškami či 
nařízeními, které připravují či předklá-
dají ke schválení. V  Praze má takovou 
pravomoc pouze Zastupitelstvo hlavní-
ho města Prahy a městské části mohou 
pražskou legislativu jen připomínkovat. 
Ještě více samostatnosti využívá staros-
ta německého Burglengenfeldu, který je 
partnerským městem Radotína. Tam-
ního starostu volí lidé přímo a má díky 
tomu i více kompetencí.

Petr Buček

nebude z  technických ani bezpečnost-
ních důvodů možné. Kudy povedou 
objížďky pro tranzitní dopravu nebo 
pro linkové autobusy, bude jasné v po-
lovině února. „Po loňské listopadové 
debatě s občany chystáme na 26. úno-
ra od 17 hodin ve školní aule druhou 
veřejnou prezentaci, na níž se zájemci 
dozví podrobnosti o  probíhající re-
konstrukci i  o  dalších plánovaných 
krocích,“ říká starosta Radotína Karel 
Hanzlík. Debaty se zúčastní zástupci 
společnosti Správa železnic, která je in-
vestorem celé stavby mezi Radotínem 
a  Smíchovem, ale také představitelé 
stavebních firem a projektanti.

Ačkoliv budou vlaky po radotínském 
mostě v  Karlické ulici projíždět i  bě-
hem stavebních prací, k dispozici bu-
dou mít jen jednu kolej. Od 14. dub-
na je proto nutné počítat s výlukami. 
Součástí optimalizace železniční tratě 
bude také rekonstrukce nástupišť. 
Podchod dostane výtahy a  přibude 
i druhý v blízkosti dnešního železnič-
ního přejezdu. Ten po provedení všech 
prací na rekonstruované trati zmizí. 
Oproti původnímu projektu, který po-
čítal se zastřešením nástupišť dlouhým 

56 metrů, dojde k  jejich výraznému 
prodloužení. 

Samostatnou investiční akcí je rekon-
strukce nádražní budovy – kvůli ne-
dávné majetkové změně, v jejímž rámci 
byla přesunuta z  vlastnictví Českých 
drah na společnost SŽDC (dnes SŽ, 
Správa železnic). „I v případě této stav-
by je snaha vše maximálně zkoordino-
vat s  termínem prací probíhající opti-
malizace tratě,“ uvádí Karel Hanzlík.

Nadále komplikovaná je situace 
ohledně přejezdu ve Velké Chuchli. 
Správa železnic připravila projekt nad-
jezdu nad tratí, ale vedení chuchelské 

radnice spolu s  desítkou občanů žijí-
cích v  blízkosti kolejiště se na konci 
loňského roku proti územnímu řízení 
odvolali. Hrozí tak, že v  Chuchli zů-
stane přejezd, který bude po rekon-
strukci tratě ještě častěji uzavřený pro 
auta než nyní. Podle Správy železnic 
se může stávat, že jeho závory zůsta-
nou během některých hodin spuštěné 
klidně i 55 minut. 

Optimalizace tratě mezi Smíchovem 
a Radotínem přijde na více než tři mi-
liardy korun. Zhruba tři čtvrtiny této 
částky získala společnost Správa želez-
nic z evropských dotací. 

Petr Buček

Info

26. února od 17 hodin představí v radotínské školní aule zástupci spo-
lečnosti Správa železnic, projektanti stavby a představitelé firmy Eurovia, 
která je zhotovitelem stavby, průběh a plán dalších kroků při rekonstrukci 
železnice. Zájemci se dozvědí, jak stavba v příštích měsících ovlivní život 
v Radotíně.

Radotínská radnice připravila informační portál k rekonstrukci tratě. 
Informace o uzavírkách, jízdních řádech a další fakta je možné vyhledat 
na internetové stránce optimalizacezeleznice.praha16.eu.

Vlaky budou po mostě přejíždět i nadále, silnice i chodník pod ním se však 
uzavřou.
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U Koruny už se chystá stavba kulturně-komunitního centra
Městská část Praha 16

Centrum Koruna

PERSPEKTIVA 

V letošním a příštím roce na-
stane velká změna pro ra-
dotínské kulturní zázemí. 

Vnitroblok za Korunou se promění 
v  kulturně-komunitní centrum, které 
se stane nejen místem setkávání, ale 
najde zde své zázemí i  projekt rozší-
ření ZUŠ Klementa Slavického, Domu 
na půl cesty a Policie ČR.

„Místo budov staré hasičárny a  sta-
veb lemujících starou budovu Koruny 
vzniknou dva nové objekty. V  první 
budově na místě hasičárny získá nové 
zázemí Policie ČR, která má nyní svou 
služebnu v  již nevyhovujících a  pro 
občany složitě dostupných prostorách 
ve Výpadové ulici, a  žáci základní 
umělecké školy, kteří zde budou mít 
nové učebny pro výuku hudební nau-

ky, taneční a výtvarný obor,“ říká sta-
rosta Radotína Karel Hanzlík. V příze-
mí druhé se objeví komunitní prostor, 
který poslouží například k  různým 
vzdělávacím akcím a  k  setkávání ak-
tivních seniorů, dětem čekajícím na 
hodinu hudební nauky, návštěvníkům 
divadelních představení a dalším. 

V další části vznikne prostor, který si 
lidé mohou pronajmout k různým pří-
ležitostem, jako jsou oslavy, besedy či 
svatební hostina. V projektu Domu na 
půl cesty najde dočasný domov osm 
mladých lidí ve věku 18 až 26 let, kteří 
odešli z dětských domovů a mají vztah 
k divadlu či hrají například na nějaký 
hudební nástroj a  rádi se aktivně za-
pojí do spolupráce s  kulturním stře-
diskem.

Celková investice do kulturně-komu-
nitního centra dosáhne 91 milionů 
korun (bez DPH), výběrové řízení 
na její výstavbu vyhrála z osmi ucha-
zečů nabídka firmy Albet stavební. 
„V  průběhu ledna a  února letošního 
roku bude probíhat vyklízení stávají-
cích objektů, od února do dubna při-
jdou na řadu bourací práce. Zařízení 
staveniště bude umístěno ze strany 
nové hasičské zbrojnice v  Karlické 
ulici. Rovněž staveništní doprava vy-
užije příjezdovou cestu z  této strany. 
V současné době nebudou z důvodu 
výstavby žádná dopravní omezení 
v dané oblasti. Celá akce by měla být 
dokončena v  půlce roku 2021,“ říká 
radotínský místostarosta Miroslav 
Knotek. 

Eva Javorská
Už příští rok se otevře nové Kulturně-komunitní centrum Koruna.
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Seriál Radnice

2. díl seriálu Radnice: Kácí starosta stromy a úkoluje policii?

Ilustrační foto: Petr Buček
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Jak by se měla změnit plocha u soutoku Berounky a Vltavy? Jsou současné plány reálné?
SOUTOK SI MUSÍ PONECHAT SVŮJ 
PŘÍRODNÍ CHARAKTER

Náš názor na soutok zůstává už 
řadu let stejný. Protestovali jsme 
proti megalomanskému projek-

tu velkých jezer s  jachtami a byli jsme 
úspěšní. Radotínská radnice iniciovala 
v  roce 2013 změnu pražského územ-
ního plánu tak, aby si krajina na sou-
toku zachovala svůj přírodní charakter. 
A  na konci loňského roku jsme spolu 
se starosty z  obcí podél dolního toku 
Berounky dosáhli vyškrtnutí této řeky 
ze seznamu vodních toků určených 
pro splavnění loděmi. Dnešní situace 
se nám však přesto nelíbí. Na katastru 
Radotína stojí v  sousedství Beroun-
ky skleníky, které už dlouho neslouží 
svému účelu. Na polích mezi řekami 
se pěstuje řepka, což také pro přírodu 
není žádná výhra. IPR hl. města Pra-
hy by ze soutoku rád vytvořil moderní 
krajinu 21. století. Záměr je to šlechet-
ný, ale jeho realizace nebude jednodu-
chá. Celému snažení schází především 
jakákoliv politická podpora čelných 
představitelů pražské radnice. Je zapo-
třebí vyřešit řadu problémů například 
ohledně pozemků, z nichž 90 procent je 
v soukromém vlastnictví a jejichž maji-
telé mají často jinou představu o jejich 
využití. Když si někdo z  vedení Prahy 
vezme projekt za svůj, může se vše dát 
do pohybu. Pak bychom se rádi na sou-
toku dočkali rozmanité přírodní krajiny 
propojené s volnočasovými aktivitami. 
Například tak, jak to navrhujeme v pro-
jektu sportovně-rekreačního areálu Ra-
dotín se stezkami pro cyklisty, in-line 

bruslaře nebo volnočasovými místy 
pro rodiny s dětmi. Záměr naší městské 
části je také jediný, který se rozkládá na 
části pozemků v majetku hl. města Pra-
hy. S  Ředitelstvím silnic a  dálnic jsme 
dojednali případný vznik parkoviště 
pod dálničním mostem, aby nevznikaly 
problémy s parkováním. Velkým téma-
tem na soutoku je a  bude těžba štěr-
kopísků na zbraslavské straně. Tu my 
úplně neovlivníme. Realita je taková, 
že už před lety, na základě souhlasných 
stanovisek dotčených orgánů, vydal 
Báňský úřad Kladno s těžbou souhlas. 

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU V NOVÝCH 
ŠATECH
Je už bohužel zvykem přezdívat nepěk-
né věci pěknými jmény. Králíkárny na 
kdejakém vídrholci se tak prodávají pod 
jmény typu „Slunečná vyhlídka“ a pro-
jekt masivní těžby štěrkopísku se cudně 
skrývá za slovy o  soutoku, lagunách či 
sportu. Bohužel jde ale právě o tu těžbu.

Smyslem zamýšlených úprav totiž je 
právě revitalizace krajiny zdevastované 
těžbou a  zavážkami odpadem. Tako-
vých míst jsou ovšem spousty: zpra-
vidla jsou ale zdevastována už dávno 
a před odborníky stojí jen otázka, jak tu 
spoušť napravit. Můžeme se o tom po-
učit v Porúří v příměstském parku IBA 
Emscher Park, jehož šéf pan Schwarze-
-Rodrian měl u  nás nedávno zajíma-
vou přednášku. U nás se k té devastaci 
teprve chystáme: někdo se nám snaží 

prodat nevábný obsah v pěkné krabici 
s třpytivou stuhou. Vlastnická struktu-
ra dotčených pozemků a doposud vy-
daná či vyjednávaná povolení k  těžbě 
hovoří dosti výmluvně; bude to zhruba 
jako vždy: pravdu má ten, za kým stojí 
větší investor. O tom svědčí i neuvěři-
telná vytrvalost všech aktérů podniku: 
neustále se ta absurdní šílenost, která 
potenciálně zlikviduje vodní cyklus 
v oblasti, nenávratně zničí bonitní ze-
mědělskou půdu a na desítky let zamoří 
kraj hlukem, dopravou a špínou, obje-
vuje a je nám předkládána v drobných 
variacích, ač se její jádro nemění. 

Myslím, že i stávající podoba území, tedy 
kraj dílem pohlcený nevábným městem 
a dílem ponechaný přírodě, je ústupkem. 
Jakýkoli necitlivý zásah v oblasti soutoku 
považuji za zločin na budoucnosti. 

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

PARK SOUTOK – IDEÁLNÍ VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ ŘÍČNÍ NIVY?
Projekt příměstského parku Soutok je 
zcela ojedinělou příležitostí k  revitali-
zaci území říční nivy soutoku Vltavy 
a Berounky, aniž by byl potlačen cha-
rakter lokality. Realizace v duchu ucho-
vání příměstské krajiny má předpoklad 
regulovat tlak developerů, zachovat 
přírodní ráz a zvýšit kvalitu života v ob-
lasti. Objevily se ale i související návrhy, 
které kategoricky odmítám, ať už jde 
o  těžbu štěrkopísku, výstavbu plaveb-
ního kanálu mezi Radotínem a Černo-
šicemi, neúspěšnou snahu o splavnění 

Berounky, budování sítě asfaltových 
komunikací, či návrhy sportovních 
a  kulturních zařízení patřících do zá-
bavních parků, nikoli do přírody.
 
Projekt Soutok je řízen Institutem plá-
nování a  rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 
a  od roku 2015 rozvíjen v  součinnosti 
s  představiteli dotčených obcí. Stejně 
jako jiné projekty, i tento je zdejší radni-
cí komunikován naprosto nedostatečně. 
Přitom Radotín je uvažován jako jeden 
ze vstupních bodů parku, což je nutné 
zohlednit v  dlouhodobém plánová-
ní. Například i  v  rámci budování nové 
lávky, jejíž parametry odkazují spíše na 
moderní městskou zástavbu než předěl 
historického jádra obce a přírody. 

Sami představitelé IPR na setkáních 
s  občany vyzývají k  součinnosti nejen 
radnice, ale především samotné rezi-
denty, jejichž lokální znalost a zkušenost 
má být zárukou optimálního výsledku. 
Rada MČ Praha 16 by proto měla zřídit 
pracovní skupinu, která bude shromaž-
ďovat, komunikovat a diskutovat veške-
ré podněty občanů i  informace týkající 
se vývoje projektu ze strany města.

Martin Zelený, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Českou pirátskou stranu

PROJEKT SOUTOK – BĚH NA DLOU-
HÉ TRATI S NEJISTÝM KONCEM
Přestože v  tomto volebním období 
nemáme žádné zastoupení v  Zastupi-
telstvu městské části Praha 16, nezna-
mená to, že se aktivně neangažujeme 

v místním dění. Naopak. Tak jako před 
několika lety, i dnes podporujeme sna-
hy radotínské radnice týkající se změny 
území na soutoku Vltavy a  Berounky 
ve prospěch zachování relativně pří-
rodního charakteru území s  důrazem 
na rekreaci. Nechceme megalomanské 
projekty, jako je například splavnění 
Berounky, a preferujeme návrhy menší, 
které budou lépe realizovatelné. Uvě-
domujeme si i tu skutečnost, že součas-
ný stav oblasti na radotínské straně, kde 
se nacházejí již nevyužívané a poloroz-
bořené skleníky a skládky, není pro nás 
přijatelný a revitalizovat se prostě musí. 
Projekt Soutok je svým rozsahem a slo-
žitostí během na dlouhou trať s nejis-
tým koncem. Jediné pozemky ve vlast-
nictví Prahy, v  rámci celého projektu 
Soutok, jsou v oblasti bývalých sklení-
ků, směrem od estakády do Radotína. 
Vnímáme, že i v minulých letech byly 
vyčleněny finanční prostředky v rámci 
rozpočtu hl. m. Prahy na výkup po-
zemků v areálu skleníků od stávajících 
majitelů. To, že se tak nestalo, bylo vý-
sledkem neukotvení projektu Soutok 
v  rámci vedení města. I  z  tohoto po-
hledu se zdá projekt sportovně-rekre-
ačního areálu Radotín s určitou nadějí 
realizovatelný. Celkově ale vnímáme 
snahy o vybudování parku a jednotlivé 
projekty na soutoku Berounky a Vltavy 
jako poměrně komplikované. Zvláště 
když na zbraslavské straně je už něko-
lik let vydané povolení k těžbě a zájem 
majitelů o komerční využití existuje. 

Jan Kořínek, 

předseda MO ČSSD Praha-Radotín

Pokračování ze str. 1

V nejbližších týdnech chce 
Zdeněk Ent, manažer Souto-
ku, představit současný stav 

projektu Radě hlavního města Prahy. 
Zároveň hodlá nastartovat další etapu. 
„Chtěl bych rozšířit tým, který na pro-
jektu pracuje, a také pokročit v přípravě 
master planu, jenž stanoví přesná krité-
ria pro jednotlivé projekty na soutoku,“ 
říká Zdeněk Ent. A  také považuje za 
důležité připravit lepší podmínky pro 
vyjednávání s majiteli pozemků. Větši-
na z nich v okolí soutoku patří šlechtic-
kému rodu Bartoňů z Dobenína.

Součástí týmu by se měl podle Ento-
vých představ stát také člověk, který 

tu jednoho roku až tří let. Ustanovení 
a ukotvení celého parku je během na 
delší trať a může trvat i pět nebo deset 
let. Ale práce na něm nikdy neskončí, 
smyslem takového projektu je neustá-
lý místní rozvoj, který je co nejvíce 
udržitelný,“ míní Zdeněk Ent. 

Manažer projektu Soutok už se setkává 
i se starosty obcí podél Berounky dále 
proti proudu řeky až k Berounu. I oni 
přemýšlejí o  tom, jak krajinu v  oko-
lí řeky dále rozvíjet, a  proměny na 
soutoku by proto mohly do budouc-
na ovlivnit podobu mnohem většího 
území než jen toho mezi Radotínem, 
Zbraslaví a Lipencemi. 

Petr Buček

Soutok čeká na svou proměnu

podobný projekt vedl v  německém 
Porúří. Je jím Michael Schwarze-
-Rodrian. Dlouhých 30 let se staral 
o revitalizaci příměstské krajiny zde-
vastované těžkým průmyslem v okolí 
měst Duisburg, Dortmund či Gel-
senkirchen. Rodrian už si území na 
soutoku Berounky a Vltavy prohléd-
nul a  svými zkušenostmi může jako 
konzultant přispět k  realizaci celého 
projektu. 

A kdy se na ploše okolo soutoku Be-
rounky s  Vltavou, který zahrnuje 
1300  hektarů půdy, něco začne sku-
tečně dít? „Pokud půjde vše podle 
současných plánů, první výsledky 
práce mohou být patrné již v horizon-

Názory

Radotínský areál se má 
zaměřit na odpočinek a sport

Radotínská radnice usiluje o kul-
tivaci území v blízkosti soutoku 
už od roku 2013. „Významně 

jsme se tehdy zasadili o iniciaci změny 
současného územního plánu v podobě 
minimalizace vodních ploch v  rám-
ci projektu sportovně-rekreačního 
areálu Radotín (SRA),“ říká starosta 
Radotína Karel Hanzlík. Podle mís-
tostarosty Miroslava Knotka tím vlast-
ně odstartovaly úvahy vedení pražské 
radnice o kultivaci celého území. „Plá-
ny na úpravu soutoku se objevovaly 
v  radotínských územních plánech už 
od 40. let minulého století. Náš návrh 
SRA z roku 2013 šel proti návrhu řeše-
ní území z let 2006 až 2008, se kterým 
tehdy přišlo vedení Prahy. Počítal na-
příklad s přístavem pro jachty v místě 
statkových domů za prodejnou aut Fe-
mat,“ doplňuje Miroslav Knotek. 

Současná studie radotínského projek-
tu se dotýká území mezi Výpadovou 

ulicí a Berounkou. Radnice ji navrhuje 
upravit takovým způsobem, aby byla 
co nejjednodušší na údržbu. Zahrnu-
je systém cyklistických a  inlinových 
stezek s  relaxačními místy pro pobyt 
v přírodě pro rodiny, nechybí ani lou-
ky a  pastviny nebo přírodní úpravy 
a místa pro koupání v zálivu vzniklém 
na Berounce. „Kvůli složitým majet-
kovým poměrům lze celý projekt rea-
lizačně rozložit do několika etap,“ říká 
Karel Hanzlík. 

Důležitá pro celý projekt je také ne-
dávno schválená změna zákona o vni-
trostátní plavbě, která Berounku po 
letech úsilí starostů Radotína, Zbrasla-
vi, Lipenců i dalších obcí dolního Po-
berouní vyjmula ze seznamu řek urče-
ných ke splavnění loděmi. „Zachování 
přírodního charakteru řeky Berounky 
je pro celý projekt na soutoku klíčovou 
záležitostí,“ uvádí Karel Hanzlík. 

(buč)

Sportovně-rekreační areál Radotín podle návrhu z roku 2015 počítá se 
stezkami pro cyklisty, dráhami pro bruslaře na inlinech, se zátokou vybíha-
jící ze současného přístavu a s velkým parkovištěm pod dálničním mostem. 
Rozkládá se na ploše podél Výpadové ulice a vyplňuje mimo jiné plochu po 
současných sklenících.
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Plocha mezi soutokem a lávkou spojující Černošice s Lipencemi by se v příštích letech měla změnit na moderní krajinu 
doplněnou o volnočasové atrakce.
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Martin Fassati: Do centra Prahy jezdím hlavně vlakem

Do Radotína jste se přestě-
hovali nedávno. Jaké jsou 
vaše první pocity?

Radotín nám nebyl cizí, jelikož moje 
žena Markéta zde zpívá již 16 let 
v  rámci vánočních koncertů. A  je 
pravda, že jsme si tady celá rodina 
zvykli takřka okamžitě. 

S  tenisem jste procestoval kus 
světa. Čím vás přesvědčil právě 
Radotín?
Nachází se na perfektním místě a je zde 
výborná občanská vybavenost. Je to ve-
lice perspektivní pražská městská část 
a  máme velikou radost z  toho, jakým 
směrem se vyvíjí, opravuje a vylepšuje.

Kousek od vašeho domu se roz-
běhne rekonstrukce železnice, hle-
dali jste si k tomu nějaké informa-
ce? Co od opravy tratě očekáváte?
Vnímáme, že železniční spojení s cent-
rem Prahy je obrovským bonusem, a je 
prima, že to bude ještě komfortnější 
než doteď. Je nám jasné, že jakékoliv 
změny s  sebou na chvilku ponesou 
diskomfort, ale věříme, že do budouc-
na to přinese jen samá pozitiva. Já do 

centra jezdím převážně vlakem a  ne-
mohu si to vynachválit.

Máte v  Radotíně oblíbená místa? 
Kam se rádi vydáváte na procház-
ky s miminkem?
Máme moc rádi procházky podél 
vody. S malou dcerkou a naším malým 
pejskem jsou procházky kolem Be-
rounky vždy moc příjemné. Častokrát 
zveme na procházky i  naše přátele, 
kteří za námi přijedou například z  ji-
ných městských částí a vždy jsou pře-
kvapení, jak je to tady krásné.

Vaše manželka je pěvkyní. Jak se 
vám líbí atmosféra jejích koncertů?
Jsem jejím nejvěrnějším fanouškem! 
Líbí se mi, s  jakou lehkostí dokáže 
zpřístupnit klasickou hudbu všem li-
dem. Má to šmrnc, je to zábavné a vel-
mi poučné. Má to spojitost i s tenisem, 
a sice takovou, že i  ty nejtěžší věci se 
zdají být lehké, když je člověk umí 
a dělá rád a s láskou.

Kolik času vám zabírá vaše práce 
tenisového trenéra? Cestujete se 
svými svěřenkyněmi na turnaje?

S  velkým cestováním po světových 
turnajích jsem si dal pauzu, jelikož se 
chci věnovat rodině. Nyní jsem trené-
rem na Štvanici a jsem rád, že nemu-
sím žít životy cizích, ale ten svůj.

Koho v současné době trénujete?
Věnuji se skupině velmi talentovaných 
dětí. 

V minulosti jste vedl i slavná jmé-
na. Které trenérské angažmá vám 
dělalo největší radost?
Za svoji třicetiletou trenérskou kariéru 
jsem měl to štěstí, že jsem mohl trénovat 
světové špičky a každá hráčka byla ori-
ginál. Trénoval jsem převážně tenistky. 

Český ženský tenis zažívá velmi 
úspěšné období. Čím to podle vás je?
Tenistky jsou pilné, houževnaté a vel-
mi zodpovědné. To občas českým hrá-
čům chybí. Zvláště té mladší generaci.

O  ženském tenise se naopak ně-
kdy říká, že k němu patří kompli-
kovaná atmosféra. Hráčky se moc 
nemají v  oblibě. Jak to vidíte vy 
jako znalec prostředí?
Je to v  podstatě pravda. Když jde 
o grandslamy a velké peníze, tak není 
na kamarádství příliš prostoru.

Pracoval jste i v Číně. Co vám tato 
země dala? Zklamala vás něčím?
Připravoval jsem tamní top tenistky 
na olympijské hry a cestoval s nimi po 
světových turnajích. Moje zkušenos-
ti a  spolupráce s  čínským tenisovým 
svazem byly velmi pozitivní.

Sledujete současné výkony čes-
kých tenistek v  Austrálii? Co jim 
říkáte?
Samozřejmě sleduji a fandím jim!

Kdo vás vlastně přivedl k tenisu?
Můj tatínek. Vedle tenisu jsem součas-
ně trénoval i lehkou atletiku.

S  Helenou Sukovou jste slavil 
v  roce 1983 titul mistra republi-
ky. Jak jste si tehdy jako hráč vedl 
žebříčkově nebo na turnajích? 
Hrál jste i dvouhru?
S  Helenou Sukovou a  Hankou Man-
dlíkovou jsem odehrál mnoho mixů 
a  často jsme vyhrávali! Byl jsem čle-
nem extraligových mužstev spolu 
s Pavlem Složilem, Tomášem Šmídem 
a Františkem Pálou. Jsme silná genera-
ce Ivana Lendla a Martiny Navrátilové.

Neplánujete spolupráci s radotín-
ským tenisovým oddílem?
Nyní působím na již zmíněné Štvanici, 
ale spolupráce s  radotínským teniso-
vým oddílem se do budoucna vylože-
ně nabízí.

Váš dědeček byl vojenským gene-
rálem a  účastníkem obou světo-
vých válek, po roce 1945 také šé-
fem atletického svazu. Jak na něj 
vaše rodina vzpomíná?
Děda byl dokonce jedním ze zakla-
datelů atletického svazu. Byl to skvělý 
a statečný člověk.

Věnuje se někdo další z vaší rodi-
ny sportu?
Moje žena Markéta je obrovským fa-
nouškem (s  úsměvem). Sleduje dění se 
zapálením, a dokonce jsme spolu vyhráli 
amatérský turnaj smíšených dvojic.

Máte titul inženýra. Co jste vystu-
doval?
Absolvoval jsem Vysokou školu ekono-
mickou, obor zahraniční obchod a  jsem 
rád, že i jakožto vrcholový sportovec jsem 
vystudoval prestižní vysokou školu. 

Petr Buček 

Tenisový trenér a bývalý hráč Martin Fassati si s manželkou, sopranistkou Markétou Fassati, užívají i se svou nedávno naro
zenou dcerkou život v Radotíně. Kamarády z jiných částí Prahy zvou na procházky podél Berounky a ti jsou překvapení, jak 
pěknou přírodu Radotín má.

v pátek 7. února 2020 od 20.00 hodin V RADOTÍNSKÉ SOKOLOVNĚ

Kapela Gurmania Band       DJ Dinø 21
Předtančení: mistr České republiky v latinskoamerických tancích Marek Dědik

a mistryně světa v aerobiku Olga Šípková
Předprodej vstupenek v Koruně každou středu od 8. 1. 2020 
(16.00 až 18.00 hodin) a také na www.ukorunyradotin.cz BOHATÁ TOMBOLA

v pátek 7. února 2020 od 20.00 hodin V RADOTÍNSKÉ SOKOLOVNĚ

25. Radotínský Bál

Info

Tenisový trenér Martin Fassati (58) vybojoval v roce 1983 spolu s Helenou 
Sukovou titul mistra republiky ve smíšené čtyřhře. Jako trenér se věnoval mimo 
jiné Kristýně Plíškové nebo Markétě Vondroušové. Působil také na Floridě ve 
věhlasné tenisové akademii Nicka Bollettieriho, trénoval v Číně i Kanadě, byl 
koučem českého fedcupového týmu. Dědeček Martina Fassatiho byl brigádní 
generál Miloslav Fassati, který se zúčastnil obou světových válek. Od roku 2017 
má za manželku sopranistku Markétu Fassati, rozenou Mátlovou.

Když se přednáška o humoru změní na záhadu o sebelechtání

Psychiatr, publicista, vysokoškol-
ský pedagog a teď už i televizní 
moderátor Radkin Honzák za-

vítal druhou lednovou neděli do Kul-
turního střediska U  Koruny se svou 

přednáškou Humor v  životě a  me-
dicíně. Pro plný sál lidí odpřednášel 
témata o  radosti, smíchu, ale třeba 
i  lechtání. Zajímavé informace podá-
val Honzák formou humorných ob-

rázků nebo pomocí verbálních vtipů, 
které bavily všechny v sále. Upozornil 
třeba na to, že člověka může polechtat 
kdokoliv, ale že on sám se ve skuteč-
nosti nikdy nepolechtá, což překvapilo 
mnohé v sále. 

„Každý smích přináší vítězství,“ za-
znělo například během jeho přednáš-
ky. Ta trvala něco málo přes hodinu 
a byla zakončena otázkami od diváků, 
které byly různorodé. Někteří se ptali, 
zda humor opravdu prochází žalud-
kem či jak podávat špatné informace 
humornou cestou. Jiné zase zajímalo, 
proč má vždy dobrou náladu a  jak si 
ji udržet. „Vytvořte si život, od kte-
rého si nepotřebujete odpočinout,“ 

9500 korun pro Austrálii

Ještě než se doktor Honzák rozloučil s radotínským publikem, inicioval 
sbírku pro Austrálii sužovanou požáry. S vydatnou pomocí autora nápadu 
se vybralo 9500 korun. Částka poputuje na účet nemocnice Currumbin 
Wildlife Hospital, která pečuje o zvířata zraněná při požárech.

odpověděl na jeden z  dotazů. Během 
přednášky zazněly i  citáty od Mar-
ka Twaina, Vladislava Vančury nebo 
třeba Jiřího Suchého.Se všemi se poté 
rozloučil vánočním vtipem a diváci ho 
za ohlušujícího minutového potlesku 
vyprovodili ze sálu.

Zajímavostí je, že Radkinu Honzáko-
vi začínal ještě ten večer nový pořad 

na ČT1 s názvem Kabinet Dr. Honzá-
ka. Jedná se o novou formu talkshow, 
která se orientuje na běžné životní 
situace vybraných osobností se zamě-
řením na vliv psychického i  fyzické-
ho zdraví člověka. Honzák na konci 
každé epizody poté shrne probíraný 
problém a přijde s konkrétním řeše-
ním. 

Daniela Pešková

Radkin Honzák rozesmál radotínské publikum.

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

Martin Fassati se nyní více věnuje své rodině, omezil cestování na velké teni-
sové turnaje, kam dříve jako trenér doprovázel například Markétu Vondroušo-
vou nebo Kristýnu Plíškovou.

Během utkání se svou svěřenkyní Kristýnou Plíškovou. Martin Fassati působil 
i ve Spojených státech, Kanadě nebo Číně.
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1. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Fany a pes, 

SRN, BEL, ČR
Příběh Fany líčí průběh pokojné revoluce na 
podzim roku 1989 z pohledu dítěte.

17:30, PRO RODINU, Cesta za živou vodou, 
NOR
Fantasy pohádka volně navazuje na 
předchozí snímek Cesta za králem trollů, 
v němž jsme poprvé potkali dobrosrdeč
ného Espena.

 20:00, Příliš osobní známost, ČR
Natálii (Petra Hřebíčková) a její nejlepší 
kamarádce SImoně (Tatiana Dyková) se 
právě obrátil život vzhůru nohama.

4. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Příliš osobní zná-

most, ČR

20:00, Delirium tremens, SRB
Film na pomezí komedie a dramatu natočil 
Goran Marković podle své divadelní hry 
a je věnován zesnulému herci Predragu 
Ejdusovi.

5. ST  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče

KINO RADOTÍN 
17:30, Šťastný nový rok, ČR
Ve Vysokých Tatrách se na jednom místě 
sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní 
cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní 
příběh.

20:00, Pěkně tučná sebeláska, DÁN (více 
na str. 7)
Film o ženách, které se o sobě nestydí říct, 
že jsou tlusté, přináší revoluci do konven
čního pohledu na krásu.
 

6. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, MUDr. Karel Nešpor: 

Smích a komunikace
Přednáška známého odborníka na léčbu 
návykových nemocí, psychiatra, publicisty
a pedagoga. Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 190 Kč (více na str. 6)

KINO RADOTÍN 
17:30, Daria, ČR
Mysteriózní, výtvarně stylizovaný thriller 
o tenké hranici mezi realitou a fabulací, šílen
stvím a normálností, sugescí a manipulací.

20:00, Píseň jmen, USA
Vynikající Clive Owen a Tim Roth v pouta
vém detektivním příběhu, jejímž vrcholem 
je právě skladba Píseň jmen.

7. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Tlapková 

patrola: Vždy ve střehu, USA
Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do 
kin, tentokrát v úplně novém a speciálním 
závodnickém filmu.

20:00, Modelář, ČR
Když se jeden z hrdinů filmu rozhodne využít 
dron k jinému účelu než obvykle, situace se 
začne komplikovat.

SOKOLOVNA RADOTÍN
20:00, Radotínský bál, pořádá MČ Praha 16
K poslechu a tanci hraje Kapela Gurmania 
Band. V rámci předtančení se představí 
známý taneční mistr ze StarDance Marek 
Dědik a mistryně světa v aerobiku Olga 
Šípková. Bohatá tombola, DJ Dinø 21. Před-
prodej vstupenek – KS U Koruny každou 
středu (16:00 až 18:00 hodin) a také na 
www.ukorunyradotin.cz. Cena vstupenky 
a místenky 250 Kč
 

8. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO RODINU, Cesta 

za živou vodou, NOR

17:30, PRO DĚTI, Ledové království II, USA
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? 
Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že 
zničí její ledové království.

20:00, Joker – oceněno Zlatým glóbem, 
USA (více na str. 7)

9. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, POHÁDKA PRO DĚTI, 

DS Gaudium: O žábě, která 
falešně zpívala

Vstupné 60 Kč

11. ÚT  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, Tenkrát podruhé, FR
Victor chce znovu zažít nejdůležitější 
týden svého života, kdy před čtyři
ceti lety potkal svou velkou lásku.

12. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Šťastný 

nový rok, ČR

 17:30, Je mi jedno, že se zapíšeme do 
dějin jako barbaři, RUM, ČR
Naše temné dějiny nejspíš nejlépe zachy
cuje hrůzný pohled anděla dějin, jehož tvář 
je obrácena k minulosti.

 20:00, Attila, SR (více na str. 7)
Dokumentární film mapuje celoživotní 
příběh sportovce a novodobé hvězdy Slo
venska Attily Végha.

13. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Vítkovo kvarteto, 

koncert legendární kapely
Náhradní koncert, který měl proběhnout 
14. 11. 2019, ale z důvodu nemoci došlo 
k jeho odložení. Vstupenky, které byly 
zakoupeny na původní termín, jsou platné. 
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 
220 Kč

KINO RADOTÍN
17:30, Judy – oceněno Zlatým glóbem, 
USA (více na str. 7)
Renée Zellwegerová se svým strhujícím 
hereckým výkonem doslova převtělila 
v jednu z nejslavnějších žen stříbrného 
plátna.

20:00, Chlap na střídačku, ČR
Co se všem zdá zpočátku jako per
fektní plán, kdy je Jirka jeden týden 
s manželkou, druhý s milenkou, se 
nakonec může stát noční můrou.

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

přání, MEX
Najde Salma indicie odkazující k rodinné 
minulosti, aby se konečně mohla setkat 
se svými rodiči a splnit si tak svoje velké 
přání?
 
20:00, Malé ženy, USA
Malé ženy čerpají z klasického románu 
a díla Louisy May Alcottové, zároveň se 
v autorčině alter egu Jo Marchové odráží 
její fiktivní život.
 

15. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Trollové 

a kouzelný les, NOR, KAN
Jednoho dne oblíbený král kvůli zradě zka
mení. Jeho syn Trym musí projít s pomocí 
přátel zakázaným kouzelným lesem a krále 
zachránit.

 17:30, Chlap na střídačku, ČR

 19:30, Tenkrát v Hollywoodu – oceněno 
Zlatým glóbem, USA (více na str. 7)
Kriminální thriller je devátým filmem reži
séra Quentina Tarantina.

16. NE  KINO RADOTÍN
  16:00, André Rieu: 70 let 

mlád, HOL (více na str. 7)

CLUB KINO ČERNOŠICE
20:00, Jeff Alkire Quartet, koncert saxofonisty 
Raye Charlese 
Jeff Alkire dlouhá léta jezdil turné s věhlas
nými hudebníky, jako jsou Ray Charles, 

John Lee Hooker, Terry Gibbs a Charlie 
Haden. Kapela hraje ve složení Jeff Alkire 
(USA) – saxofony, Benny Lackner (USA) 
– klávesy, Tomáš Liška – kontrabas, Tomáš 
Hobzek – bicí. Vstupné 150 Kč
  

18. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Šťastný nový rok, ČR

20:00, Bídníci, FR (více na str. 7)
Fenomenální debut režiséra Ladje Ly si 
z letošního Cannes zaslouženě odnesl Cenu 
poroty.

 19. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Attila, SR (více na 

str. 7)

20:00, Metallica: Through the Never, USA 
(více na str. 7)

20. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Příliš osobní zná-

most, ČR

20:00, Sviňa, SR
Film Sviňa byl natočený podle stejnojmen
ného knižního bestselleru spisovatele 
Arpáda Soltésze.

21. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO RODINU, Ježek 

Sonic, USA, JAP
Superrychlý ježek Sonic se spojí s výrazně 
pomalejším venkovským poldou, aby zhatili 
plány děsivě vynalézavého Dr. Robotnika.

 20:00, Judy – oceněno Zlatým glóbem, 
USA (více na str. 7)

CLUB KINO ČERNOŠICE
20:00, Vlasta Horváth s kapelou
Hudební kariéra Vlasty Horvátha odstar
tovala v roce 2005 vítězstvím v pěvecké 
soutěži Česko hledá Superstar. Za debutové 
album „Místo zázraků“ dostal platinovou 
desku a v roce 2005 byl diváky zvolen Obje
vem roku v anketě Český slavík. Na svém 
kontě má kromě svých čtyř autorských alb 
řadu hudebních ocenění. Vstupné v předpro
deji 200 Kč, na místě 250 Kč

22. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Pat a Mat: 

Kutilské trampoty, ČR
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich 
zvyklí, přinášejí zábavu na ostří šroubováku 
a legraci, až se hřebíky budou prohýbat.

17:30, Chlap na střídačku, ČR

20:00, Parazit – oceněno Zlatým glóbem, 
J. KOR (více na str. 7)

25. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Poslední aristo-

kratka, ČR
Česká komedie od režiséra snímků Ženy 
v pokušení a Tátova volha. Newyorčan 
Frank (Hynek Čermák) získá zpět rodové 
sídlo.

 20:00, Psi nenosí kalhoty, FIN, LOT
Drsná „romantická“ komedie pro diváky, 

které už šablonovité americké romantické 
komedie nudí.

26. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Modelář, ČR

 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.

27. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, POPAD – Pražská 

oblastní přehlídka amatér-
ského divadla

Zahájení přehlídky amatérských divadel, 
která potrvá do neděle 1. března. Aktuální 
program přinesou facebookové stránky 
U Koruny a web www.ukorunyradotin.cz.

KINO RADOTÍN
17:30, V síti, ČR (více na str. 7)
Experiment, který naléhavým způsobem 
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na 
internetu.

20:00, Vidíš měsíc, Danieli, DÁN (více na 
str. 7)
Dánský fotoreportér Daniel Rye byl v roce 
2013 zajat teroristickou organizací Islám
ský stát a držen jako rukojmí 398 dnů.

28. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO RODINU, Ježek 

Sonic, USA, JAP

20:00, Chlap na střídačku, ČR

29. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Zubatá 

nekouše, ČR
Animovaný film je vhodným médiem, jak 
lze o konci lidského života hovořit s citem, 
nadsázkou a humorem.

17:30, PRO RODINU, Volání divočiny, USA
Film vypráví příběh Bucka, psa hýčkaného 
svým pánem i jeho rodinou, který byl une
sen na Klondike v době zlaté horečky.

20:00, Judy – oceněno Zlatým glóbem, 
USA (více na str. 7)

Dlouhodobější akce
 KS U KORUNY RADOTÍN
27. 2. – 1. 3. POPAD – Pražská oblastní 
přehlídka amatérského divadla

Kalendář

Kulturní program na únor 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

Jiří Mádl a Kryštof Hádek v novém filmu Modelář. Radotínské kino snímek promítne 7. a 26. února.
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Ve filmu Chlap na střídačku hraje Jiří Langmajer (na fotce), Ivana Chýlková nebo 
Lucie Žáčková. Radotínské kino novinku uvede v únoru celkem čtyřikrát – 13. (pre-
miéra), 15., 22. a 28.
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Psychiatr Karel Nešpor se přijede do Koruny smát
Specialitou Karla Nešpora (67) je léčba alkoholiků, jimž se věnuje v bohnické léčebně. V radotínské Koruně se 6. února 
od 19 hodin představí se svým programem nazvaným Smích a komunikace. Naváže na lednovou přednášku Radkina Hon
záka, který se zaměřil na humor v životě i v medicíně (více na str. 4).

Vaše radotínská přednáška 
se jmenuje Smích a  komu-
nikace. O čem bude? 

Například o tom, že úsměv dokáže říct 
více než slova. Úsměvem lze vyjádřit 
přátelské a  mírumilovné úmysly, ob-
div, náklonnost a projevit zdravé sebe-
vědomí.

Jak vnímáte iniciativu Suchej 
únor? Můžete odhadnout, ko-
lik lidí se do ní každý rok zapo-
jí?
Každý střízlivý den je skvělý, natož 
celý měsíc. Někdo zjistí, že je mu 
bez alkoholu lépe, a  bude abstino-
vat celý rok. Podle organizátorů se 
v roce 2019 zapojilo do akce Suchej 
únor 500 tisíc lidí. Z  nich mnozí si 
abstinenci prodloužili i  do dalších 
měsíců nebo pití alkoholu podstatně 
omezili.

Jak se mění chování Čechů ve 
vztahu k alkoholu?
Za první republiky byl nejlevnější líh 
v kořalce, a převažovala kořaleční zá-
vislost. Dnes je nejlevnější líh v  pivu 
a vínu, proto je častější závislost pivní 
a krabicová.

Přibývá závislostí oproti době 
před rokem 1989?
Spotřeba alkoholu od té doby vzrostla 
a  přibylo drog i  hazardu. Největšími 
problémy ale stále zůstávají alkohol 
a tabák.

A  jaký vliv na závislosti má 
dnešní přetechnizovaná a  rychlá 
doba?
Nadměrný stres je rizikovým činitelem 
řady zdravotních problémů včetně ná-
vykových nemocí. Komplikovaná tech-
nika, videohry a přemíra administrativy 

vyčerpávají. Jednou jsem si stěžoval od-
borníkovi na IT technologie, že se můj 
počítač chová divně. Uklidnil mě slovy: 
„Divně se chovají všechny počítače.“

Vaše motto říká, že normální je 
abstinovat. Narážíte na nepocho-
pení?
Ti, kdo nadměrně pili a nyní abstinu-
jí, tomu rozumějí. A nejen oni. V roce 
2019 jsem přednášel na velké onkolo-
gické konferenci. Mimo jiné jsem tam 
řekl, že v prevenci a léčbě nádorových 
onemocnění pomáhá abstinence od 
alkoholu. Přítomní to přijali jako sa-
mozřejmost.

Jak se udržujete fit?
Denně cvičím jógu a čchi-kung. Je to 
zdravé a  zajímavé. A  také se rád za-
směji. 

Michaela Bučková

Amatérské divadlo v Radotíně žije!

Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla POPAD (krajská postu-
pová přehlídka činoherního divadla pro dospělé diváky) se opět koná 
v Kulturním středisku U Koruny. Na amatérské divadelníky se je možné 
podívat od 27. února do 1. března. Vstupné na přehlídku je dobrovolné, 
aktuální program bude k nalezení na facebookové stránce Koruny a na 
webu www.ukorunyradotin.cz.

(kor)

Karel Nešpor je přesvědčen, že smích pomáhá při léčbě nemocí.
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Na Horymíra čeká před radnicí masopustní rej

Pojďme v  sobotu 29. února 
oslavit Horymírův svátek, užít 
si masopust, zatančit si a  za-

zpívat, poveselit se, dát si jitrničku 
nebo koblihu. V Radotíně sice tento 
termín vychází až za popeleční stře-
du, a  to už by se měl držet půst, ale 
omluvou pro pořadatele je, že se již 

tradičně radotínský masopust spoju-
je s  akcí Horymírova sváteční jízda 
a  Horymír má svátek na přestupný 
rok, tedy právě 29. února. Letos do-
razí i  se svou družinou z  Neumětel 
přímo do masopustního reje k  ra-
dotínské radnici. Přijede v 16:15 ho-
din a ve stejný okamžik jako obvykle 

fanfáry slavnostně zahájí jezdeckou 
sezonu 2020. 

Masopust, maškary, tanec i veselí měly 
pro naše předky kdysi trochu jiný smysl, 
než jakému se těší dnes. V životě mnoha 
lidských generací hrál masopust důleži-
tou úlohu jako zlom dvou ročních etap. 
Dokončovaly se drobné práce z přede-
šlého hospodářského roku (draní peří, 
přástky, mlácení obilí), ale zároveň se 
všichni připravovali na blížící se jaro, 
počátek nové hospodářské sezóny. Sou-
visela s tím i řada symbolických magic-
kých úkonů a  pověr, majících zajistit 
jednak blahodárný a plodný účinek, jed-
nak ochránit usedlost před zlými silami 
a nepříznivými vlivy. 

A  právě při neveselém pomyšlení, že 
již zakrátko nastane dlouhý předveli-
konoční půst, si každý dopřál do sy-
tosti bujarého radování, zpěvu, tance 

a pochopitelně i jídla a pití. Ne nadar-
mo se v  tento čas odehrávalo nejvíce 
zabijaček. V  každém kraji, v  každé 
vesnici by se jen těžko hledaly dva 
stejné masopustní průvody. Většinou 
ale masky sehrávaly v  domech malá 
divadelní představení podle dané-
ho scénáře. Jejich cílem bylo pobavit 
místní i sebe, způsobit chaos a nepořá-
dek, zatancovat si, nechat si zahrát „tu 
svou“. Tanec s medvědem a koníčkem, 
nejoblíbenějšími maskami, kterým 
byla přikládána velká moc, měl při-
nést kromě plodnosti bohatou úrodu 
na polích a  prosperitu dobytka. Ma-
sopustní zvyky jsou různé podle krajů 
i  obcí, ale byly vždy spojené s  maš-
karami a  výstupy. Masky byly všude 
pohoštěny a  ještě dostávaly výslužku, 
jídlo i peníze. 

Dnes už zní neuvěřitelně, že se kdysi 
ženám účast v  průvodu zakazovala 

a rovněž jim bylo zapovězeno převlé-
kat se do masek. Chození v některých 
maskách je ale fyzicky náročné, navíc 
u  některých typů (například baba) 
bylo zcela nemyslitelné, aby je před-
stavovaly ženy. Do jiných masek, jako 
byl například Turek nebo Laufr, se do-
konce mohli převlékat pouze svobod-
ní chlapci. 

Dnes už to naštěstí neplatí a  ženy 
z  Koruny, Gaudia i  radotínští jinoši 
se klidně navlíknou pro tento den do 
čehokoliv. O  chaos, zpěv i  veselí ces-
tou od Koruny i  u  radnice se tradič-
ně postará DS Gaudium, MŠ Petrklíč, 
bubeníci ze ZUŠ Klementa Slavického, 
Sbor dobrovolných hasičů Radotín, TJ 
Sokol a další. 

Jakou masku chystáte a s kým si zatan-
cujete v Radotíně vy? 

Dana Radová

Pochod masek vyrazí v sobotu 29. února od Koruny ve 13 hodin, Horymír 
přijede k radotínské radnici v 16:15 h.
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Poznejte Portugalsko očima dvou žen: Portugalky a Češky

Ve středu 4. března od 19 hodin 
se návštěvníci Koruny přenesou 
z  Radotína do 3000 kilometrů 

vzdáleného Portugalska. Průvodkyně-
mi večerem budou Světlana Brandao 
a Cristina Kulvejt. První je Češkou, kte-
rá se provdala za Portugalce, druhá je 
naopak Portugalkou a  za manžela má 
Čecha. „Jsme kamarádky, které mají 

podobný osud. Povíme vám něco z na-
šeho života v Portugalsku a nyní v Če-
chách,“ říká Světlana Brandao. 

Portugalsko je místo, kde končí země 
a  je slyšet a  cítit oceán. „V  Koruně 
vám představíme krásnou zemičku, 
která se rozprostírá podél divokého 
Atlantického oceánu a turistům nabízí 

drsnou hornatou přírodu s evropským 
rostlinstvem na severu a teplým jihem 
se středomořskou vegetací a celoroční 
garancí teploty kolem 20 stupňů Cel-
sia,“ láká Světlana Brandao. Portugal-
sko nabízí celkem 900 kilometrů pláží 
s  jemným zlatavým pískem. Země na 
jihovýchodě Evropy je protkaná neu-
věřitelně lahodnými druhy vinné révy, 
ať už na vyprahlých terasách podél 
řeky Douro, nebo na dlouhých země-
dělsky využívaných pláních sluncem 
zalitého Alenteja. Na každém volném 
místě se pěstují vinná réva, olivovníky 
nebo korkové duby, ale třeba i  origi-
nální druh zelí, z kterého se dělá typic-
ká polévka caldo verde.

Portugalská příroda Středoevropany 
exoticky překvapuje svou odlišností 
stromů: eukalyptů, borovic, citrusov-
níků, pomerančovníků, mandloní 
nebo fíkovníků.

„Projdeme krajinou s maurskými hra-
dy a chrámy, dávná města a městečka, 
která vyrostla pod vlivem význam-
ných objevitelů, jejichž karavely odsud 
vyplouvaly objevovat nové světy a při-

vážely zpět zkušenosti i obrovské bo-
hatství. Přiblížíme vám historii a  za-
jímavý život vyprávěním o  městech 
Lisabon, Porto, Coimbra, Braga, Gui-
maraes, Aveiro, Beja, Évora, Óbidos 
a  o  mnoha dalších,“ uvádí Světlana 
Brandao.

Portugalsko má podle ní svou jedineč-
nou atmosféru spojující neopakova-
telnou pohostinnost, tradici a zároveň 
originalitu v  jednoduchých věcech. 
Ta také nabízí klid, který nezná shon, 
hluk a  zmechanizovanou uniformitu 
dnešní Evropy. A dozvíte se více o me-
lancholickém stavu „saudade“, který 
neodmyslitelně k této zemi patří. 

Portugalsko je katolickou zemí, pro-
to je většina svátků spojena s  křes-
ťanstvím. „Zmíníme tedy i  svátky 
patronů spojené s  originálními fes-
tivaly a náboženskými poutěmi. Při-
pravte si své dotazy, jsme připraveny 
odpovídat,“ slibuje divákům Světla-
na Brandao.

Součástí večera bude také možnost 
zakoupení kvalitního portugalského 
vína nebo typického čerstvě zhoto-
veného domácího zákusku pastel de 
nata. 

Bem vindos (Buďte vítáni)! 
(kor)
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Portugalské Algarve a jeho jedinečné pláže pod útesy



|7| Kino/knihovna/sudoku

Kino promítne provokativní dokumenty i skvělé koncerty

Výherci z minulého čísla:
Zdenka Seidlová, Radotín
Martina Kadlecová, Radotín
Jiří Bartoníček, Radotín

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

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 14. 2. 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

Na únor si radotínské kino připravilo směsici filmových premiér, zajímavých dokumentů a jedinečných koncertů. Tady je několik 
tipů na filmové zážitky.

Pěkně tučná sebeláska (dokument), 
středa 5. února od 20:00 hodin

Provokativní dokument sleduje 
aktivistky „tlustého“ hnutí ve 
skandinávských zemích. Film 

o ženách, které se o sobě nestydí říct, 
že jsou tlusté, přináší revoluci do kon-
venčního pohledu na krásu, zpochyb-
ňuje kosmetické standardy a  podpo-
ruje pozitivní přístup k lidskému tělu, 
ať je jakékoliv.

Attila (dokument), středa 12. úno-
ra od 20:00 hodin a středa 
19. února od 17:30 hodin
Příběh světového šampiona mapuje ces-
tu skromného chlapce z  Gabčíkova až 
na samý MMA trůn ve Spojených stá-
tech amerických. Film také konfrontuje 
jeho dosavadní kariéru a odhaluje jeho 
prohry i vítězství více ze zákulisí.

André Rieu: 70 let mlád (záznam 
koncertu), neděle 16. února 
od 16:00 hodin

Exkluzivně pouze v kinech. Houslový 
virtuóz a  bavič André Rieu slaví se-
dmdesátiny. Na svém zámku v Maa-
strichtu pořádá velkolepou party, 
na které nemůžete chybět. Nejprve 
vás André svým zámkem provede 
a  přitom zavzpomíná na ty nejzají-
mavější životní okamžiky – osobní 
i  umělecké. Oslava pak bude pokra-
čovat jak jinak než hudbou. Vyrazíte 
na nádherné hudební putování okolo 
celého světa s výběrem z mistrových 
nejoblíbenějších a  nejpamátnějších 
koncertů.

Bídníci, 18. února od 20:00 hodin
Fenomenální debut režiséra Ladje Ly 
si z  Cannes 2019 zaslouženě odnesl 
Cenu poroty. Stéphane se nedávno 
připojil ke zvláštní kriminální jednot-
ce na předměstí Paříže. Spolu se svými 
zkušenými kolegy Chrisem a Gwadou 
rychle postřehne zvyšující se napě-
tí mezi sousedními gangy. Když se 
v  průběhu zatýkání ocitne tříčlenný 

tým v úzkých, dron jednoho z gangů 
je připraven zachytit každý jejich po-
hyb... Film, inspirovaný pařížskými 
nepokoji z roku 2005, se odehrává na 
půdě současného Montfermeilu – stej-
ného místa, kde se bouřili slavní Bíd-
níci Victora Huga.

Metallica: Through the Never, 
středa 19. února od 20:00 hodin
Legendární americká kapela Metalli-
ca přináší na plátna kin zcela nový 
filmový zážitek. Film s  názvem od-
kazujícím na stejnojmennou píseň 
z Black Album sleduje mladíka Tri-
pa (Dane DeHaan), který na živém 
koncertě skupiny musí splnit nebez-
pečnou tajnou misi. Kulisami jeho 
příběhu je jeden z  nejlepších kon-
certů Metalliky ve vyprodané aréně. 
Tento jedinečný projekt v sobě spo-
juje filmový příběh a velkolepé živé 
záběry z  koncertu jedné z  nejpopu-
lárnějších a nejvlivnějších rockových 
kapel v historii.

V síti (dokument), čtvrtek 27. února 
od 17:30 hodin
Tři  herečky, tři  pokojíčky, deset dní 
a  2458 sexuálních predátorů. Expe-
riment, který naléhavým způsobem 
otevírá tabuizované téma zneužívání 
dětí na internetu. Tři zletilé hereč-
ky s  dětskými rysy dostávají za úkol 
prostřednictvím falešných profilů na 
sociálních sítích předstírat, že je jim 
12 let. Ve věrných kopiích dětských 

pokojíků, postavených ve filmovém 
ateliéru, chatují a skypují s muži všech 
věkových kategorií, kteří je na netu vy-
hledali a oslovili.

Vidíš měsíc, Danieli, úterý 
27. února od 20:00 hodin
V  roce 2013 došlo k  jednomu z  nej-
horších únosů poslední doby. Dán-
ský fotoreportér Daniel Rye byl zajat 
teroristickou organizací Islámský stát 

a  držen jako rukojmí 398 dnů, spolu 
s  několika dalšími rukojmími včetně 
amerického novináře Jamese Foley-
ho. Film sleduje Danielův boj o  pře-
žití v zajetí, jeho přátelství s Jamesem 
i  hrůzu, kterou prožívala Danielova 
rodina v  Dánsku, snažící se vyrovnat 
se strachem, že už nikdy neuvidí svého 
syna naživu. 

(kin)

Únorové soboty patří Zlatým glóbům

První víkendové dny patří v  ra-
dotínském kině obvykle dět-
ským a  rodinným filmům. 

Únorová večerní promítání nabídnou 
kromě toho i  čtyři filmy, které si od-
nesly ceny z předávání letošních Zla-
tých glóbů. Diváci se mohou těšit na 
snímky Joker, Tenkrát v Hollywoodu, 
Parazit a Judy.

Joker, sobota 8. února od 20:00 ho-
din
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck 
(Joaquin Phoenix) se dlouho pohy-
buje na tenké hranici mezi realitou 
a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém 
obleku klauna potuluje po ulicích Go-
tham City a  dostává se do konfliktu 
s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí 
spirála událostí dosahující hrozivých 
rozměrů.

Tenkrát v Hollywoodu, sobota 
15. února od 19:30 hodin
Kriminální thriller Tenkrát v  Holly-
woodu od Quentina Tarantina je na-
točen na motivy skutečných událostí 
a odehrává se koncem 60. let v Holly-
woodu, v  době, kdy zde řádila sekta 
Charlese Mansona. Hlavními posta-
vami jsou bývalá westernová hvězda 
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) 
a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth 
(Brad Pitt).

Parazit, sobota 22. února 
od 20:00 hodin
Černá komedie režiséra Bong Joon-
-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chu-
dou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, 
která se rozhodne infiltrovat do boha-
té domácnosti byznysmena Parka. Co 
se může stát, když se setkají dva tak 
odlišné světy?

Judy, čtvrtek 13. února 
od 17:30 hodin, pátek 21. února 
a sobota 29. února od 20:00 hodin
Judy Garland je fenomenální zpě-
vačka a  úspěšná herečka, která se 
již od útlého věku stává miláčkem 
celé Ameriky. Díky svému talentu 
si podmaňuje miliony diváků na ce-
lém světě. Její kariéra je doslova spl-
něným snem. Ale všechno má svou 
cenu. Úspěch a sláva si vybírají vyso-
kou daň. Její život provází osamělost, 
jejím démonem je alkohol a závislost 
na lécích. Renée Zellwegerová (De-
ník Bridget Jonesové) se svým str-
hujícím hereckým výkonem doslova 
převtělila v  jednu z  nejslavnějších 
žen stříbrného plátna. V  životopis-
ném romantickém dramatu Judy ji 
bravurně sekundují Rufus Sewell 
(Iluzionista), Michael Gambon (sága 
Harry Potter) či Finn Wittrock (La 
La Land). 

(kin)

Knihovna půjčuje 8500 elektronických knih

Už druhým měsícem umožňuje 
Knihovna Radotín půjčování 
elektronických knih. „Nová 

služba je zatím v  testovacím provo-
zu, nejsme zatím spokojení s řazením 
elektronických knih v  našem výpůj-
čním katalogu. Čtenáře proto prosíme 
o  trpělivost,“ říká vedoucí radotínské 
knihovny Irena Farníková. Knihovna 
nabízí téměř 8500 elektronických titu-
lů, což je zhruba pětina počtu ve srov-
nání s  klasickými knížkami. Vypůjčit 
si je možné najednou až tři takové pu-
blikace na 31 dnů. 

„Pestrost nabídky e-knih je velká. Jsou 
mezi nimi jak starší tituly, tak knihy, 
které jsou kvůli velkému zájmu často 
těžko dostupné ve fyzické podobě. Stej-
nou e-knihu si navíc může ve stejnou 
chvíli vypůjčit neomezený počet čtená-
řů,“ vysvětluje Irena Farníková. Jediné 
omezení, které s sebou tato forma četby 
přináší, spočívá v  typu používaného 
technického zařízení. E-knihy z nabíd-
ky radotínské knihovny lze číst pouze 
na telefonech a  tabletech s operačním 
systémem Android nebo iOS. „Elek-
tronické výpůjčky sice běží pouze dva 
měsíce, zájemců mezi mladšími i star-
šími čtenáři ale každým dnem přibý-
vá,“ uvádí Irena Farníková.

Knihovna uvítá jakoukoliv zpětnou 
vazbu od čtenářů. Podle nich může 

poté případnou nabídku poupravit, 
a  to třeba v  navýšení počtu vypůjče-
ných knih najednou nebo samotnou 
délku půjčení. 

Návod na první vypůjčení elektro-
nické knihy
1. Zaregistrujte se na Palmknihy.cz 
(musíte použít stejný e-mail, jaký 
používáte u  svého účtu v  radotínské 
knihovně).
2. Stáhněte si aplikaci eReading do 
telefonu či tabletu (zdarma).
3. Přihlaste se do online katalogu ra-
dotínské knihovny.
4. Jako uživatelské číslo použijte vaše 
čtenářské číslo (uvedeno na průkaz-
ce do knihovny), heslo je vaše datum 
narození (RRMMDD).
5. U  zvoleného titulu klikněte na 
„Půjčit e-knihu“. Poté se Vám ukáže 
oznámení o  úspěšně provedené vý-
půjčce, které Vám později dorazí i na 
e-mail.
6. Otevřete si aplikaci eRea-
ding, v  horním menu zvolte sekce 
„ONLINE“ a  přihlaste se (stejnými 
údaji jako do Palmknihy.cz).
7. Zobrazí se vám kniha, kliknu-
tím na obálku ji stáhnete ze sekce 
„online“ do „místní“.
8. Všechny kroky musí být s  pou-
žitím internetu. Při čtení už k němu 
připojeni být nemusíte. 

Daniela Pešková

Film Bídníci je inspirován pařížskými nepokoji z roku 2005.
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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

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

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
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Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává 
Městská část Praha 16 v nákladu 6 560 
výtisků. V případě zájmu inzerovat 
v našem periodiku získáváte výhody.       
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webových stránkách MČ Praha 16 
v sekci portál inzerentů, který 
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CENÍK INZERCE 

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

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, 
KONCERTY, FESTIVALY, 

TANEČNÍ VEČERY, BESEDY, 
ŘÍZENÉ DEGUSTACE VÍN 

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
pokladna KS: středa od 16 do 18 hodin   

prodej přes online systém: 

www.ukorunyradotin.cz 
 

informace na tel.:  
234 128 471, 725 606 259 

 

Inzerujte
u nás

Inzerujte
u nás

Inzerujte
u nás

 

pro řízení nákladního auta, 18t 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Hours  
leden – únor 2020, 10:00 – 14:40

Střední odborné učiliště 
Praha – Radotín

Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín

přijme kuchaře/ku 
na plný úvazek

vyučen/a, nebo praxe v oboru
nástup 01. 02. 2020
Bližší informace na 

tel. 257 899 903

Happy Hours  
leden – únor 2020, 10:00 – 14:40Happy Hours  

leden – únor 2020, 10:00 – 14:40

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské

Prvomájová 1359
Praha 5 - Radotín

Tel. 720 663 796
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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

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., Eva Javorská,

Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra 
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 30. 1. 2020. 

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 25. 2. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 14. 2. 2020.
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

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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Na hřišti vyrostla budova za 54 milionů. Má šatny, tělocvičnu i kuželnu
Fotbalisté, atleti a také kuželkáři začínají naplno využívat nové zázemí na radotínském stadionu. Skončila výstavba budovy 
s tribunou, která přišla na 54 milionů korun. „Necelými čtyřmi miliony korun přispěl oddíl, na zbytek jsme získali dotaci 
z ministerstva školství a z magistrátu,“ říká Karel Klíma, předseda klubu.

Stavba má celkem čtyři podlaží. 
Nejnižší patří prádelně a  mo-
derní čtyřdráhové kuželně. Ze 

sníženého přízemí se vstupuje také do 
tělocvičny, která tvoří jedno z  křídel 
stavby. První patro zaplnily šatny fot-
balistů a atletů. Největší prostor zabírá 
zázemí pro dospělé fotbalisty. „Vy-
bavení šatny áčka přišlo na 150 tisíc 
korun a  je na úrovni mužstva druhé 
ligy,“ uvádí Karel Klíma. Dalších osm 
šaten využívají ostatní sportovci, ale 
také rozhodčí. 

Celá budova je navržena tak, aby bylo 
na radotínském stadionu možné po-
řádat zápasy mládežnických fotbalo-
vých reprezentací. Proto ve druhém 
patře nechybí velká klubovna, která se 
může jednoduše proměnit na zázemí 
pro novináře a VIP hosty. Třetí patro 
tvoří box pro hlasatele a kameramana. 
„To je další z požadavků evropské fot-
balové asociace UEFA na stadion, na 

kterém může kvalifikační duel ode-
hrát například národní tým hráčů do 
21 let,“ vysvětluje Karel Klíma.

Především okolí nové stavby ještě čeká 
pár dodělávek. Mnohé z nich přijdou 
na řadu až s plánovanou rekonstrukcí 
atletické dráhy a k ní přilehlých sekto-
rů. Fotbalisté i atleti si od nového zá-
zemí slibují další rozvoj svých oddílů. 
„Naším letošním cílem je záchrana 
v  pražském přeboru. A  v  dalších le-
tech bychom chtěli hrát opět ve vyš-
ších soutěžích. To ale závisí na získá-
ní silných sponzorů. Jedna sezona ve 
třetí nebo druhé fotbalové lize přijde 
až na sedm milionů korun,“ říká Ka-
rel Klíma. I z tohoto důvodu bude od 
letošního jara nejzkušenější hráč týmu 
Martin Jiránek nejen hráčem. Vedle 
účinkování na hřišti začíná působit 
i  jako sportovní manažer fotbalistů 
SC Olympia Radotín. 

(buč)

Info

Novostavba vedle hřiště pro fotbalisty a atlety je dlouhá 75,4 m. Hlavní 
konstrukce je z betonu, stěny vznikly ze „sendvičů“, kde vnější plechy 
vyplňuje izolační vata. Budova má svou vzduchotechniku, která se stará 
o větrání a spolu s plynovým kotlem a klasickými radiátory také o vytá-
pění. Tělocvičnu bude klub SC Olympia Radotín nabízet také k pronájmu 
veřejnosti. V tribuně nechybí výtah ani byt pro správce.

Na tribuně zatím chybí sedačky pro 500 diváků. Měly by dostat žlutou barvu, která se stala vedle tradiční černo-bílé 
kombinace novým symbolem fotbalistů Radotína. Levé křídlo tvoří tělocvična, úplně nahoře jsou prostory pro kamera-
many a hlasatele.

Fotbalisté A-týmu mají k dispozici moderní a prostornou šatnu. Je na úrovni druholigových týmů, její vybavení přišlo na 
150 tisíc korun.

Moderní kuželna se čtyřmi dráhami už slouží radotínským kuželkářům, kteří jsou vedle fotbalistů a atletů součástí 
oddílu SC Radotín.

Tělocvična zatím čeká na vybavení. Až bude hotová, nabídne ji oddíl k pronájmu také veřejnosti. Dvě pračky se starají o čistotu dresů a další výbavy fotbalistů a atletů.

Prostornou klubovnu lze jednoduše rozdělit na prostory pro novináře a VIP 
hosty. Zázemí splňuje požadavky UEFA na reprezentační zápasy fotbalistů do 
21 let.

Předseda SC Olympia Radotín Karel Klíma je bývalým třetiligovým fotbalis-
tou. Odchovanec Bohemians Praha působil také v Krči, od roku 1999 hraje za 
Radotín.
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Patnáctinásobného mistra republiky Jakuba Bitmana láká svět IT
Jakub Bitman, hráč Sokolu Radotín, patří k historicky nejúspěšnějším českým badmintonistům. Loni se mu podařilo dosáh
nout na 10. vítězství v řadě ve smíšené čtyřhře na mistrovství České republiky. Ve svých jednatřiceti letech přemýšlí o budouc
nosti. Vedle badmintonu se chce věnovat informačním technologiím.

Jak jste se dostal k  badmin-
tonu?
Přivedla mě k němu moje mat-

ka Halka Bitmanová, která v Radotíně 
trénuje mládež. Když jsem byl malý, 
doma mě neměl kdo hlídat. Máma mě 
brala s  sebou na tréninky a od svých 
sedmi let jsem začal hrát.

Tak to bylo asi od začátku jasné, 
že budete hrát právě badminton. 
Nebo jste pošilhával i  po jiných 
sportech?
Jasné to nebylo a ani si nemyslím, že je 
správné, když se dítě věnuje od útlého 
věku jen jednomu sportu. Já jsem zkou-

šel všelicos. Tři roky jsem hrál vedle bad-
mintonu i squash, s rodiči jsme jezdili na 
lyže, na kole, chodil jsem na fotbal i ho-
kej. Myslím, že všestranný základ je pro 
budoucnost sportovce důležitý. Já jsem 
nakonec zůstal u „beďasu“.

Když jste hrál souběžně v dětství 
squash i  badminton, nepletla se 
vám technika úderů?
Paradoxně mi někdy pomohlo, když 
jsem při squashi zahrál něco z  bad-
mintonu a  naopak. Ale v  pozdějším 
věku už by to asi byl problém. To už 
na nějaké chyby není prostor. Squash 
jsem hrál do svých 12 let.

Třeba jste se mohl stát podobně 
výjimečným sportovcem, jako je 
Ester Ledecká, která kombinuje 
pro mnohé neslučitelný snow-
board s lyžováním. Šlo by to?
Ester je jedna ze sedmi miliard. Na 
světě není nikdo jiný, kdo by uměl to 
co ona. Squash s badmintonem by ne-
bylo možné sladit už jen časově. Loni 
jsem trávil 15 víkendů na mezinárod-
ních turnajích. Dalších sedm jsem vě-
noval české lize a mistrovství republi-
ky. Tak je to každý rok, a to už na další 
sport čas nezbývá. 

Jak vypadá vaše současné propo-
jení s radotínským badmintonem?
Pamatuji si ještě na tréninky v  ra-
dotínské sokolovně. Jsem stále členem 
Sokolu Radotín, ale v této sezoně hos-
tuji v extraligových zápasech v oddíle 
z Klimkovic na severu Moravy. Za So-
kol nastupuji na individuálních turna-
jích. Když se v Radotíně konalo v roce 
2010 v tehdy nové hale mistrovství re-
publiky, získal jsem dva tituly v deblu 
a bronz ve dvouhře. 

Je vám 31 let, rozjíždíte také tre-
nérskou kariéru?
Připravuji juniorskou reprezentantku 
Kateřinu Mikelovou, která je z  Ra-
dotína. Osobně jsem však nyní na 
životní křižovatce. Přemýšlím, čemu 
se budu věnovat v budoucnu. U bad-

mintonu asi zůstanu, baví mě to. Ale 
chci zkusit i  něco jiného. Školím se 
v informačních technologiích a uchá-
zím se v tomto oboru o práci. Chci mít 
i jinou životní zkušenost než badmin-
tonovou. Neříkám tomu zadní vrátka, 
ale náhled do oboru mimo sport se mi 
může hodit. Věřím, že mám co nabíd-
nout. Ze sportu jsem zvyklý pracovat 
cílevědomě a  vytrvale, což se hodí 
i v běžné práci.

Čeho si ve své dosavadní hráčské 
kariéře nejvíce ceníte?
Mám 15 titulů mistra republiky. Deset 
z  nich jsem slavil s  Alžbětou Bášo-
vou ve smíšené čtyřhře. Cenné bylo, 
že jsme na ně dosáhli v  deseti letech 
za sebou, naposledy loni. Dalších pět 
prvenství jsem získal v  deblu s  Pav-
lem Drančákem, který také hraje za 
Radotín. Cením si také šesti meziná-
rodních titulů a pátého místa z Evrop-
ských her v roce 2015.

Jak jste si vedl na republikových 
šampionátech ve dvouhře?
Mám dvě stříbra a jeden bronz. Zlato 
v  seniorech mi chybí, v  juniorských 
a mládežnických kategoriích od 13 let 
jsem získal tituly v  obou čtyřhrách 
i  v  singlu. V  kategoriích U13, U15, 
U17 a U19 jsem navíc bral všechny tři 
tituly vždy ve stejném roce. To se asi 
jen tak někomu nepovede. 

Prosadit se v  badmintonu na 
mezinárodní úrovni je ale mno-
hem složitější, tam vládnou hráči 
z  Asie. Jakých výsledků v  repre-
zentačním dresu si ceníte nejvíc?
Na mezinárodních turnajích jsem vy-
bojoval šest titulů především ve smí-
šené čtyřhře. Na mistrovství světa byl 
naším největším úspěchem s Alžbětou 
Bášovou postup do druhého kola. Ne-
zní to světoborně, ale taková je realita. 
Evropané nemají ve světovém srovná-
ní moc šancí.

To asi hráče moc nepovzbudí, když 
je světová špička tak daleko. Jak 
jste prohry na šampionátech pro-
žíval?
Je to samozřejmě trochu demotivu-
jící. Evropané uspějí jen zřídka, na 
loňském mistrovství světa jsme měli 
mezi 40 nejlepšími hráči ve všech 
katego riích jen čtyři nebo pět míst. 

V běhu na sto metrů je také v dnešní 
době málo představitelné, že by vyhrál 
sprinter bílé pleti. Výjimka se může 
stát, ale bude to jen výjimka. 

Kam nejvýš jste se během své ka-
riéry vyšplhal ve světovém žeb-
říčku?
V  mužské čtyřhře i  v  mixu jsem 
se dostal nejlíp někam k  padesáté 
příčce. U  badmintonu je to jiné než 
v  tenisu, kde jasně převládá v  po-
pularitě mezi diváky dvouhra nad 
deblem. V našem sportu jsou čtyř hry 
s  dvouhrou rovnocenné. A  také se 
více specializujeme na dvouhru nebo 
čtyřhru. Kdyby v  badmintonu na-
stoupil nejlepší singlista do čtyřhry, 
neměl by moc šancí vyhrát. Takový 
Federer nebo Nadal odehrají v tenisu 
špičkově i  čtyřhru a  proti nejlepším 
deblistům mají větší šance, než je to 
v badmintonu.

Zahrál jste si i za zahraniční klu-
by. Kde v cizině jste působil?
Dva roky jsem hrál v Rakousku, další 
dva roky na Slovensku, zkusil jsem si 
i  Dánsko. Tam jsem se svým týmem 
vyhrál třetí nejvyšší soutěž.

Tato severská země je v  evrop-
ském badmintonu absolutní špič-
kou. Co jste si z  tamního pobytu 
odnesl?
Nic mě asi vyloženě nepřekvapilo, tu-
šil jsem, jaké to tam bude. Každé tam-
ní město nad pět tisíc obyvatel nebo 
i  menší má halu s  badmintonovými 
kurty. Ne tělocvičnu, ale velkou halu.

Nehrozí badmintonu, že si projde 
stejným útlumem, jaký potkal dří-
ve populární squash?
Badminton si rádi zahrají i ti, kteří ho 
moc neumí. Třeba dvě dámy s  nala-
kovanými nehty. To je jeho výhoda, 
a  proto věřím, že nás žádný útlum 
nečeká. My hráči ale nemáme moc 
rádi, když lidé říkají, že badminton 
hrají, a  přitom si jen pinkají u  chaty 
na zahradě. Náš sport je hodně fyzic-
ky i technicky náročný a s obyčejným 
pinkáním přes vrata nemá nic společ-
ného. A už vůbec nemáme rádi, když 
se říká, že hrajeme pálkou a košíčkem. 
My používáme raketu a  míček (říká 
s úsměvem). 

Petr Buček

Badmintonisté sbírali úspěchy na lednových turnajích

Hráči Sokolu Meteor Praha-Ra-
dotín uspěli na několika led-
nových turnajích. Dospělí bad-

mintonisté hráli turnaj GPA v Českém 
Těšíně, na kterém vyhrál Jakub Bitman 
ve dvouhře, Pavel Drančák slavil titul 
ve smíšené čtyřhře s Magdalénou Laj-
dovou (TJ Astra Zahradní Město) i ve 
čtyřhře spolu s Michalem Hubáčkem. 
Ten vybojoval zároveň také stříbro 
v  mixu s  Denisou Šikalovou (BK 73 
DELTACAR Benátky nad Jizerou). 
Hned v závěsu skončil jako třetí jeho 
mladší bratr Matěj Hubáček hrají-
cí s  Bertou Ausbergovou (SK Prosek 
Praha). Radotínské hráčky Sabina 
Milová a Kateřina Mikelová se utkaly 
ve finále dámské dvouhry. Úspěšnější 
byla první jmenovaná. 

Na hráče věkových kategorií U11 
a U15 čekalo v lednu první kolo tur-

naje družstev na Hamru. Badminto-
nisté U11 se radovali z prvního místa, 
družstvo U15 z druhého. Radotínský 
tým U11 uspěl v konkurenci tří dal-
ších celků – SK Prosek, Hamr Praha 
a Astra ZM. Neztratil ani bod a prv-
ní kolo vyhrál. Nastoupil ve složení 
Matyáš Hašek, Dominik a  Sebastian 
Mecovi, Daniela Dušková a  Maja 
Weberová. Tým do 15 let bojoval ve 
složení Sebastian Janíček, Jonáš Ma-
rek, Kristián Hašek, Lucka Paterová, 
Lucka Sommerová a  Petra Kropáčo-
vá. Za zmínku stojí zcela vyrovnané 
utkání s favoritem dlouhodobé soutě-
že, s týmem SK Hamr. Soupeř má ve 
svých řadách tři reprezentanty, kteří 
se v únoru zúčastní mistrovství Evro-
py U15. 

Hned první lednovou neděli se ve Vi-
noři konal juniorský turnaj GPC U19, 

na kterém hráči radotínského klubu 
získali osm medailí – tři zlaté, dvě 
stříbrné a  tři bronzové. Zúčastnili se 
ho Barbora Johnová, Sarah Mathieu, 
Anna Vyšehradská, Tomáš Bláha, 
Vojtěch Franta, Milan Kovář, Adam 
Král, Marek Listopad, Petr Nejedlý 
a  Tomáš Patera. Nejúspěšnější disci-
plínou se stal debl, ve kterém chlapci 
ukořistili zlato, stříbro i bronz. Tomáš 
Patera s  Michalem Nesvačilem (SK 
Péřák) ve finále porazili Petra Ne-
jedlého s  Markem Listopadem, kteří 
o  kolo dřív vyřadili Tomáše Bláhu 
s  Vojtěchem Frantou. Tomáš Patera 
bral zlato také ve dvouhře i  ve smí-
šené čtyřhře. S hamerskou Karolínou 
Hejdukovou prošli bez ztráty setu 
všemi koly. Další medailí bylo stříb-
ro Barbory Johnové a Sarah Mathieu 
v deblu. 

(smpr)

Fotbalisté rozehráli zimní Weber Cup

Radotínští fotbalisté se na jar-
ní sezonu v  pražském přeboru 
připravují v rámci turnaje We-

ber Cup. Jedna ze skupin se hraje na 
hřišti s  umělým povrchem v  Radotí-
ně, druhou hostí Aritma Praha. Na 
snímku střílí Radotín úvodní gól své-
ho prvního zápasu turnaje, ve kterém 

domácí porazili Chlumec 4:0. O týden 
později, 18. ledna, remizovali hrá-
či Olympie s  týmem 1999 Praha 2:2. 
Turnaj pokračuje i  v  únoru, hracími 
dny je sobota. Rozpis zápasů je možné 
vyhledat na internetových stránkách 
www.fotbalpraha.cz. 

(buč)

V lednu Jakub Bitman vyhrál ve dvouhře Těšínský pohár.
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Jakub Bitman se kromě hraní věnuje také trénování.

Turnaj pokračuje i v únoru.
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Zvony a ohňostroj doprovodily vánoční oslavy

V Koruně se vzpomínalo na Milana „Ferdu“ Peroutku

Dne 26. prosince se na náměs-
tí sv.  Petra a  Pavla v  Radotíně 
rozeznělo 57 zvonů Pražské 

mobilní zvonohry Petra Rudolfa Ma-
nouška. Klasický vánoční repertoár 

12:00–17:30  zabijačkové sváteční hody – stánkový prodej
12:30–13:00   sraz masek na nám. Osvoboditelů 6/19 (vedle KS Koruna) – průvod k radnici

13:45   rej masopustních masek před radnicí
16:15   příjezd vladyky Horymíra a jeho družiny z Neumětel

13:00–17:30    PROGRAM NA PÓDIUM: hudební orchestr Péro za kloboukem, DS GAUDIUM, 

2. únRa20 o 1.0HoIn
pře rDoínKo rDnCí n nám. s. pTr aPaLa

Městská část Praha 16 a TarpanClan, z. s.
 Vás srdečně zvou na

www.praha16.eu

Na začátku roku se v Koruně už 
tradičně koná vzpomínka na 
radotínského hudebníka Mi-

lana „Ferdu“ Peroutku. Bývalý bube-
ník, známý především z  účinkování 
v  kapele Olympic, by letos 19. ledna 

i  populární melodie upravené pro 
zvony a  zvonky zahrál carillonér Ra-
dek Rejšek. Večer zpestřil sváteční oh-
ňostroj. 

(hej)

oslavil 56. narozeniny. Milan Perout-
ka doprovázel také Leška Semelku, 
Janka Ledeckého nebo Jana Kalouska 
a účinkoval také v kapele ASPM Jana 
Spáleného. A  právě toto bluesové 
uskupení zahrálo na letošním vzpo-

mínkovém koncertu. Jana Spáleného 
doplnili jeho syn Filip (tuba a basky-
tara) a trumpetista Michal Gera. Mi-
lan Peroutka st. zemřel před necelými 
sedmi lety. 

(buč)

Ohňostroj nad radotínskou lávkou

Jan Spálený a ASPM trio zahráli před zaplněnou Korunou.

Radek Rejšek za klávesami 
zvonohry Zvonohra zaujme svými mohutnými zvony s jedinečným zvukem.
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