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Měsíčník správního obvodu pro území Radotína, Zbraslavi, Velké Chuchle, Lipenců, Lochkova
Ročník 17

Vážení
spoluobčané,
následujících bez
mála dva a půl
roku přinesou do
Radotína čilý sta
vební ruch. Správa
železniční dopravní
cesty si objednala
opravu trati mezi Smíchovem a Radotí
nem, která se u nás bude týkat nádraží
i celého kolejiště. Rekonstrukce trati
přinese řadu komplikací, proto Vás
chci požádat v předstihu o trpělivost.
Omezení čekají na chodce i řidiče aut.
A samozřejmě na všechny, kdo jezdí do
centra Prahy vlakem.
O koordinaci a harmonogramu rekon
strukce jednáme se společností SŽDC
už asi pět let. Domluvili jsme se na pro
dloužení nástupišť až k novému sídlišti,
na vybudování bezpečných a bezbari
érových podchodů, snažíme se mini
malizovat dopady stavebních prací na
všechny, kdo v Radotíně žijí, chodí tu do
školy nebo pracují. Zastaralá trať, která
postupným historickým vývojem tvoří
pomyslný předěl mezi severní a jižní
částí Radotína, a letité nádraží už však
opravit potřebují. Už se těším, až v roce
2022 bude vše hotové. Pak už si budeme
užívat výhod nového nádraží a celé tratě.
Sníží se hluk, který vlaky vytvářejí, zvýší
se bezpečnost chodců i řidičů. Pokud se
o celé stavební akci chcete dozvědět ještě
více, než uvádíme v tomto vydání Novin
Prahy 16, přijďte 16. října v 17 hodin do
školní auly. Radnice k tomuto tématu
chystá za účasti investora a zástupců zho
tovitelské firmy debatu s občany.
A ještě pro Vás mám jednu pozvánku: 12.
a 13. října pořádáme tradiční Havelské
posvícení. V sobotu i neděli se můžete
těšit na zajímavá vystoupení, koncerty
a jako vždy dobré jídlo a pití. Přijďte si
užít první dny podzimu ve společnosti
svých sousedů, přátel a známých!
Váš Karel Hanzlík, starosta
městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Začíná téměř tříletá rekonstrukce kolejí a nádraží
Od května roku 2022 bude mít radotínské nádraží nová nástupiště, bezbariérový podchod dostane
výtahy, podél trati vyrostou protihlukové stěny a nádraží se propojí s místem, kde vyroste nové centrum. Přejezd v ulici Na Betonce zmizí, ale úzký tunýlek pod tratí v Prvomájové ulici se rozšíří, aby
jím mohla auta projíždět v obou směrech. Oprava viaduktu nad Karlickou ulicí má přinést zásadní
snížení hluku při průjezdu vlaků.
Vizualizace: SŽDC

Slovo starosty

Číslo 10/2019

Nástupiště se prodlouží až k podchodu (na snímku vpravo nahoře), kterým se cestující rychle dostanou na nové sídliště
a do chystaného centra Radotína.

R

ekonstrukce trati už oficiálně
běží, ale až do příštího března
by ji obyvatelé Radotína neměli
kdovíjak pocítit. Dělníci provádějí pří
pravu celé stavby. Komplikace nasta
nou před Velikonocemi na jaře příštího
roku. „Stavební společnost Eurovia se
na konci března pustí do postupné vý
měny mostu v Karlické ulici. Uzavírka
silnice a chodníku pod ním potrvá do
9. prosince 2020,“ říká Milan Bouzek,
radotínský místostarosta, který dohlíží
na postup prací. Téměř na devět měsíců
se tak uzavře hlavní průjezd Radotínem.

Co to bude znamenat pro tranzitní
dopravu? Značení odkloní auta už
od Dobřichovic směrem na Strako
nickou silnici a přímo v Radotíně
u Koruny je odvede k Pražskému
okruhu. Radotínští řidiči budou že
leznici křížit na přejezdech a v tunelu
na Prvomájové ulici. Radnice usiluje
o to, aby během výměny železnič
ního mostu proběhla zároveň i jedna
z etap budování nového centra Ra
dotína – úprava křižovatky u Koruny,
která má přinést lepší a plynulejší
průjezd aut.

Investor rekonstrukce, jímž je Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC), hod
lal příští rok zároveň s opravou mostu
v Karlické odstranit přejezd v ulici Na
Betonce. „To jsme ale odmítli, doprava
v Radotíně by zkolabovala. Přejezd bude
fungovat až do roku 2022, než skončí
celá rekonstrukce trati v Radotíně,“
říká radotínský starosta Karel Hanzlík.
Podoba křížení silnice s tratí se však
v tomto místě na konci příštího roku
změní. Kvůli opravě kolejí vymění Eu
rovia stávající přejezd za jiný, označuje
ho za provizorní. Výměna potrvá deset

dní, práce jsou naplánovány na termín
od 30. listopadu do 9. prosince 2020.
V těchto dnech bude možné přejíždět
pod tratí jen úzkým tunelem mezi Prvo
májovou ulicí a Vrážskou. Desetidenní
uzavírka přejezdu přinese Radotínu do
pravní komplikace. Řidiči by se křížení
pod tratí měli v těchto dnech co možná
nejvíce vyhnout.
Zrušení přejezdu v centru Radotína je
součástí modernizace železniční trati.
Vlaky budou po jejím dokončení jezdit
rychlostí až 140 km/h a podle SŽDC
provoz na trati v příštích letech citelně
naroste. Závory by tak padaly dolů ještě
častěji než nyní. Vlakové přejezdy pro
auta ubývají i z toho důvodu, aby se na
frekventovaných úsecích zvýšila bez
pečnost. Kde to jde, tam se staví nad
jezdy nebo tunely pod tratí. Proto do
jde k rozšíření podjezdu v Prvomájové
ulici, který nahradí zrušený přejezd.
Ten v ulici Na Betonce navíc stojí na ne
vhodném místě těsně vedle křižovatky.
„Pravidelné smrtelné nehody pěších
jsou dalším argumentem pro jeho zru
šení. Těsně vedle něj se objeví bezpečný
bezbariérový podchod pod tratí,“ uvádí
starosta Karel Hanzlík. Přejezd na konci
Radotína ve směru na Černošice zůstane
beze změn. Právě odstartovaná etapa
modernizace železnice začíná na Smí
chově a skončí ještě na území Radotína.
Další úseky přijdou na řadu později.
Petr Buček

Pokračování na str. 4

Inzerce

Pohodlí na cestách zažijete vždy s novým vozem ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Díky řadě bezpečnostních asistentů a 9 airbagům
již v základní výbavě se budete cítit vždy opravdu bezpečně. Kvalitní materiály,
ambientní osvětlení a samozřejmě ty nejmodernější technologie si Vás okamžitě
získají.

NOVÁ ŠKODA KAMIQ
Budete si rozumět

Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
novykamiq.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz

již od

379 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km
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Žáci začali školní rok v nových prostorech

N

a slavnostní otevření radotínské
školy se v první zářijový školní
den přijel mimo jiné podívat
senátor Pavel Fischer a pražský radní
pro oblast školství, sportu a vědy Vít
Šimral. V loni otevřené aule pak spo
lečně s radotínským starostou Karlem
Hanzlíkem a ředitelem školy Zdeňkem
Stříhavkou přivítali nové prvňáky.

Po prohlídce nových tříd pod stře
chou staré budovy školy, zcela zmo
dernizované kuchyně a jídelny násle
dovalo slavnostní otevření krytého
bazénu. Hned nato ho obsadily děti,
pro které byly připraveny různé úko
ly. Výtěžek ze vstupného do bazé
nu z prvního dne nového školního
roku putoval na konto Nadace Pink
Bubble, která se stará o děti s onkolo
gickým onemocněním.
(buč)

Foto: Petr Buček

„Radotínské investice jsem viděl už
v průběhu stavby a je úžasné, že se za
tak krátkou dobu vše podařilo dotáh
nout do úspěšného konce,“ řekl při
slavnostním otevírání nové přístav
by na staré škole pražský radní Vít
Šimral. Prvňákům pak popřál, aby
si v radotínské škole našli co nejvíce
dobrých kamarádů. S přáním se přidal

i senátor Pavel Fischer: „Všem bych
přál, aby objevili nejen svůj soukromý
příběh, ale zároveň to, že patří do spo
lečnosti, kde si mohou navzájem po
máhat, spolu si hrát a týmově vytvářet
věci, které dávají smysl.“

Foto: Petr Buček

Radotínská základní škola se od září rozšířila o krytý bazén, nástavbu na staré budově, má novou školní jídelnu i kuchyni.
Investice překročily částku 200 milionů korun, většinu získala radnice z dotací od pražského magistrátu, Evropské unie či
ministerstva financí. Škola letos přivítala 850 žáků, ale je připravena na navýšení až na 1020 míst. Jídelna, kterou využívají
například i studenti radotínského gymnázia, nově obslouží až 1300 strávníků.

Foto: Petr Buček

Aula se 2. září zaplnila novými prvňáky a jejich rodiči i prarodiči.

Foto: Petr Buček

Školní jídelna získala novou přístavbu a díky ní obslouží najednou až
308 strávníků.

Foto: Petr Buček

Bazén slavnostně otevřeli (zleva) radotínský starosta Karel Hanzlík, pražský radní Vít Šimral, senátor Pavel Fischer
a místostarosta Radotína Miroslav Knotek.

Foto: Petr Buček

Úplnou rekonstrukcí prošla také samotná kuchyně.

Takový výhled se skýtá dětem, které mají třídy v novém nejvyšším patře
staré školy.

Pohled na střechu staré budovy školy s novou nástavbou.

|3|

Škola

Ředitel školy Zdeněk Stříhavka: bazén a aula jsou výjimečné

M

áte za sebou první měsíc
nového školního roku, bývá
pro vás září nejnáročnějším
obdobím?
Začali jsme pracovat už v srpnu. Nej
dříve přichystám vše nutné pro učite
le a ti se pak v posledním srpnovém
týdnu věnují přípravám pro žáky.
V prvním týdnu září zjišťujeme, jestli
všichni žáci nastoupili a děláme další
administrativu. Jakmile se v půlce prv
ního zářijového týdne začne učit podle
rozvrhu, situace ve škole se zklidní.
Učitelé jsou po prázdninách odpo
čatí. Mnozí kantoři ale přiznávají,
že na jaře přichází únava. Co s tím
jako ředitel děláte?
U mladších učitelů přichází únava
někdy v půlce nebo na konci května.
Starší generace ztrácí energii dříve,
už na přelomu dubna a května. Naše
práce je náročná, a navíc na ni má vliv
i společenské dění. Mám na mysli větší
agresivitu, menší respekt k zákonům či
jiným názorům. Děti se moc nemění,
ale horší se komunikace s rodiči. Sna
žím se s kolegy a ostatními zaměstnan
ci komunikovat, abych měl přehled
a možnost, pokud to jde, problémům
spojeným s únavou předcházet.
Jak se snažíte obrnit učitele proti
všem těmto vlivům?
Vždy jsem se snažil vytvořit v učitel
ském sboru příjemnou atmosféru.
Aby chodili kantoři do školy bez stre
su. Nevymýšlím zbytečnosti, nedělám
schůze jen proto, aby se něco dělalo.
Pokud má někdo zájem se vzdělávat,
školit, snažím se ho podpořit. A kdo
chce, jde si s námi ve středu zahrát do
tělocvičny volejbal.

platí pro aulu, která plní roli víceúče
lového sálu.
V Radotíně působíte jedenáctým
rokem. Téměř po celou dobu se
v areálu školy stavělo. Co to pro
vás znamenalo?
Nevadilo mi to, avšak manželka mi
připomínala, abych nezapomínal také
na odpočinek. Během každého roku,
ale i o letních i dalších prázdninách,
jsem trávil velké množství času na
kontrolních dnech a na stavbách. Ba
vilo mě to, mohl jsem se spolu s mís
tostarostou Miroslavem Knotkem
a architektem Borkem Strádalem po
dílet na vymýšlení nové podoby ra
dotínské školy.
Na co nového se mohou děti a ro
diče v letošním školním roce těšit?
Novinkou je především plavání pro
všechny naše třídy. Děti si utuží zdra
ví, naučí se zvládat nebezpečné situace
a budou více v pohybu.
Zaznívají názory, že vměstnat ho
dinu plavání i s přecházením a pře
vlékáním do 45 minut není snadné.
Proč jste nezvolili variantu dvou
hodinovky jednou za 14 dní?
Plavání jsem dříve učil šest let. Jedná
se o náročný pohyb a děti by plavat
70 minut nevydržely. Není to o hrát
kách ve vodě, ale o výuce plavání.
Změnou pro letošek bude i více
dnů ředitelského volna než v mi
nulosti. Proč jste k tomu přistou
pil?
Je pravdou, že jsem v minulých dese
ti letech dával většinou jen jeden den
volna navíc. Letos mimořádně budou
dva dny volna na přelomu října a lis
topadu. Na podzim ještě bývá pěkné
počasí a státní svátek 28. října se tak
spojí s prázdninami a naším volnem
do celého týdne. Některým rodičům
to ale nevyhovuje, proto bude pro nej
menší děti zajištěna ve dnech ředitel
ského volna od rána družina. Na konci
školního roku jsem vyhlásil další dva
dny volna, protože se jedná o pondě
lí a úterý. Dlouhodobě upozorňuji, že
by bylo lepší, kdyby školní rok končil
vždy v pátek a nový začínal v pondělí.
Aby to měli rodiče jednodušší. Minis
terstvo školství k tomu však cestu najít
neumí.
Pro rodiče znamená začátek škol
ního roku nemalé výdaje. Máte ně
jaký tip, jak mohou ušetřit?
Kromě výdajů za sešity a pomůcky vy

Foto: Petr Buček

Při slavnostním otevření nových
prostor ve školním areálu, který
mi jsou bazén, nástavba na staré
budově a jídelna s kuchyní, zazně
lo, že Radotín má jednu z nejlépe
vybavených škol nejen v Praze.
Souhlasíte?
Nemohu to úplně posoudit, základ
ních škol a víceletých gymnázií je jen
v hlavním městě okolo 170. Určitě
profitujeme z toho, že máme více bu
dov a kolem nich jsou venkovní pro
story, které využíváme. Nacházíme
se v klidné lokalitě, uprostřed zeleně.
Nic nám tu nechybí. V aule děláme
kulturní akce, v bazénu a na okolních
místech s žáky sportujeme. Ale tím, že
máme na pozemku školy bazén, jsme
výjimeční. Takových škol je v Praze
opravdu málo. A něco podobného

Foto: Petr Buček

V roli ředitele radotínské základní školy zahájil
Zdeněk Stříhavka (64) v září svůj jedenáctý
rok. Ten bude jeho posledním, školu však úplně
opustit nechce.

První školní den patřil na krytém bazénu především dětem, pro které připravila plavecká škola zábavné úkoly.

Ředitel školy Zdeněk Stříhavka má za sebou čtyřicetiletou praxi. Posledních deset let se podílel na rozšíření radotínského
školního areálu.

bírají učitelé za jednu hodinu plavání
40 korun. Netýká se to jen třetích tříd,
které mají po celé republice plavání
zdarma. Většina zdravotních pojišťo
ven takovéto pohybové aktivity dětí
dotuje, například VZP přispívá pěti
sty korunami ročně. Vícečetné ro
diny, které mají tři žáky na naší ško
le, se mohou obrátit přímo na mne
a najdeme pro ně možnost, aby mohli
absolvovat plavání, pokud by si to ro
diče jinak nemohli dovolit. Sociálně
slabším nabízí příspěvky na školní po
můcky i úřady práce. Rodina získá až
34 100 korun na jeden kalendářní rok.
Proč děti v šestých třídách jezdí
na adaptační kurzy? Jejich rodiče
asi většinou nic takového neabsol
vovali.
Dříve se děti především navzájem
seznamovaly, protože na druhém
stupni vznikaly nově uskupené tří
dy. Ale pokračujeme i letos. Žáci se
lépe seznámí se svými novými učiteli,
přicházejí mezi ně noví žáci z jiných
obcí. Na místě je i psycholog, který
dětem s přechodem na druhý stupeň
pomáhá. V září odjela na adaptační
kurz i jedna sedmá třída. Měla urči
té problémy a takový pobyt pomáhá,
aby se kolektiv více sžil. Na adaptač
ním kurzu probíhá dopoledne výuka,
odpoledne je vyhrazeno různým akti
vitám.
Pokračuje na prvním stupni pro
gram Začít spolu?
Pokud se do tohoto programu přihlásí
alespoň 25 dětí, třídu otevíráme. Letošek
není výjimkou. V každém ročníku na
prvním stupni jednu třídu s programem
Začít spolu máme. Takže zájem stále je.
Dal byste svoje dítě do třídy Začít
spolu?
Snažím se, aby tento program fungoval
co nejlépe, když je o něj zájem. Pro mne
je ideální, když učitelé v běžných tří
dách využívají některé prvky a metody
z programu Začít spolu. Například spo
lečné projekty nebo skupinovou práci.
Vhodný je ranní kruh, kdy si děti s uči
telem sednou a proberou, co v minu
lých dnech zažili. Učitele však k tomu
nenutím. Přiznám se, že sám nejsem
velkým zastáncem alternativních učeb
ních metod, mám rád klasiku. Své děti
bych dal do běžné třídy.
Radotín má od léta nového faráře
Timoteje Váchu. Bude vyučovat na
škole náboženství?

Pokud vše dobře dopadne, nabídneme
ještě letos pro žáky druhého stupně
jeho kroužek. Timotej Vácha se mi líbil
hned při našem prvním setkání. Pů
sobil jako vojenský kaplan a může být
inspirativní pro děti z věřících i nevěří
cích rodin. Myslím, že nabídka našich
kroužků je hodně pestrá. V Radotíně je
navíc k dispozici řada sportovních od
dílů a základní umělecká škola.
Jaký je váš názor na víceletá gym
názia?
Je jich až moc. Odcházejí na ně i žáci,
kteří se tam trápí. Pro základní školy
představují víceletá gymnázia pro
blém. Třídy se příliš často kvůli od
chodům žáků mění, slučují, chybějí
jim tahouni. Děti by měly chodit na
základní školu až po devátou třídu.
Vytvářejí si první velké vzpomínky
a vazby na kamarády na celý život.
Někteří rodiče mají pocit, že základní
škola má připravovat děti na víceletá
gymnázia. Je to ale jinak. Děti při
pravujeme na odchod na studia či do
učení po deváté třídě, ne po páté nebo
sedmé. Letos se nám z devítky hlási
lo na gymnázia 13 dětí, deset z nich
uspělo. Z páté bylo přijato sedm a ze
sedmé osm žáků. Úspěšnost máme
okolo 70 procent.
Jaký je zájem o družinu, vyhovíte
všem rodičům?
Její kapacita je 265 dětí. Vyhovíme
všem dětem z prvních a druhých tříd,
pokud zůstanou volná místa, mohou
je využít třeťáci. Díky rozšíření staré
budovy školy jsme získali pro družinu
více prostoru. Dříve se o místo dělila
s běžnými třídami. Troufám si říct, že
je družina pro rodiče hodně výhodná.
Platí se za ni 300 korun měsíčně, což
je asi 15 korun za den, a děti v ní mají
poměrně pestrý program.
Opravdu chcete z radotínské školy
příští rok v létě odejít?
Rád bych zůstal jako učitel tělocviku
na částečný úvazek. Mám za sebou
40 let náročné práce ve školství, z toho
21 let ve funkci ředitele. Příští rok chci
učit už jen pro radost. Úřadu městské
části jsem oznámil, že k 31. červenci
2020 jako ředitel končím. V létě vše
předám svému nástupci, který vzejde
z výběrového řízení. Zájemců o vede
ní škol ale postupem času spíše ubývá.
Ředitelé jsou na všechno sami – ne
mám sekretářku, právníka, ekonoma
ani nikoho na marketing či perso
nalistiku. Všechno musím dělat sám

a mám přitom odpovědnost za vše, co
se ve škole stane.
Až se příští rok ohlédnete za svou
dosavadní kariérou ředitele a uči
tele, co uvidíte? Jak se školství za
tu dobu změnilo?
Myslím, že hodně. Změny přišly po
roce 1989, novinky přinesl nástup
technologií v 90. letech minulého sto
letí. A třetí velkou změnu přinesl rok
2001, kdy školy získaly právní sub
jektivitu. Ředitelé toho na svá bedra
dostali víc než jen starost o výuku.
Děti se moc nezměnily, až na tu agre
sivitu. Té je dnes víc. Asi to souvisí
s tím, co vidí v počítačových hrách,
filmech a jinde na internetu. Zhrubla
celá společnost, platí to i pro dospělé.
Týká se to mluvy i chování. Navíc je
stále těžší rozeznat pravdivé informa
ce od tak zvaných fake news. Rodiče
by neměli ztrácet kontrolu nad tím,
co jejich děti dělají, s kým jsou na in
ternetu ve spojení. Nikdo si přece jen
tak nepustí do svého domu někoho
neznámého a to samé by mělo platit
na internetu. Podobné věci se snaží
me dětem vštípit na hodinách infor
matiky.
Umí dnes škola připravit žáky na
budoucí profese?
Ve všem ne. Technologie jdou rych
le dopředu a děti často s nimi umějí
pracovat lépe než učitelé. Ti jsou na
víc nezřídka vyššího věku, takže roz
díl je o to hlubší. Můj dvouletý vnuk
umí ovládat první elektroniku a děti,
když přijdou do první třídy, mají mo
bily. Na co mi ale je sebelépe vyba
vená učebna, když s ní učitelé neumí
pracovat? Dalším problémem je, že
vlastně nevíme, jak některé profese
budou vypadat, až naši žáci přijdou
do praxe.
Dnes je zcela zřejmé, že bez ang
ličtiny se skoro nikdo v životě ne
obejde. Neměla by škola ještě zin
tenzivnit výuku cizích jazyků?
Naším úkolem je připravit všechny
děti, více talentované i méně nadané.
Pokud mají rodiče pocit, že by jejich
potomek měl angličtinu zvládat ještě
na vyšší úrovni, než mu to umožní
škola, může ho dát na jazykový kurz.
Někteří žáci mají problém se zvládnu
tím češtiny, natož cizího jazyka. Přesto
s nimi musíme pracovat, učit a ohod
notit je. Druhý cizí jazyk učíme od
7. třídy a je to němčina.
Petr Buček
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Železnice/komentáře

Začíná téměř tříletá rekonstrukce kolejí a nádraží
Vizualizace: SŽDC

nový podchod se mohou těšit všichni,
kterým dnes chybí bezbariérový pří
stup. U východů se totiž objeví výtahy
pro kočárky nebo pro lidi se sníženou
pohyblivostí.
Změní se také všechna nástupiště.
Vzniknou celkem tři a budou dlouhá
přes sto metrů. Od nádražní budovy,
před kterou budou vlaky i nadále za
stavovat, se totiž nástupní platformy
prodlouží směrem k novému sídlišti.
Na jejich konci budou nakloněné ram
py, po kterých se cestující dostanou
do nového podchodu pod tratí. Ten
bude na straně Vrážské ulice končit
dvěma východy. Buď se do něj vstou
pí bezbariérově po rampě vedle bis
tra Luna, nebo po schodech, které se
objeví na druhém konci staré budovy
patřící k dráze. Ta ustoupí stavbě no
vého podchodu. Na druhé straně ko
lejí z něj chodci bezbariérově vyjdou
v těsné blízkosti dnešního přejezdu.
Společnost SŽDC, která vlastní trať
a také nádražní budovu v Radotíně,
přišla před začátkem rekonstrukce
kolejiště s návrhem zbourat historic

ký objekt s pokladnami, restaurací,
čekárnou a dalšími prostory. „Pro
ti tomuto záměru jsme se postavili.
Chceme starý ráz nádraží v Radotíně
zachovat. Platí to také pro historicky
cennou dlažbu pod přístřeškem u ná
stupiště, která je zhotovena z vápence
z okolních lomů,“ uvádí místostarosta
Radotína Miroslav Knotek. Radnice
v září vyzvala občany, aby přišli s ná
padem, jak nádražní budovu v bu
doucnu využít. Pro provoz nádraží je
dnes už zbytečně velká. Následovat
budou jednání se společností SŽDC
o rekonstrukci a dalším uplatnění této
historické stavby.
Rekonstruovaná trať přivede do Ra
dotína ještě jednu novinku: protihlu
kové stěny. Začínat budou u rozšířené
ho tunelu na úrovni sídla společnosti
Janka. Na straně Vrážské ulice vyros
tou do výšky tří metrů, u současného
přejezdu Na Betonce se sníží o půl
metru a skončí u sportovní haly. Dru
hou stranu ochrání od kolejiště dvou
metrová zábrana, která protne celý
Radotín až k Rymáni.
Petr Buček

DEBATA O REKONSTRUKCI ŽELEZNICE
16. října v 17 hodin si mohou občané Radotína přijít do školní auly
poslechnout informace k chystané rekonstrukci nádraží a železniční
tratě v Radotíně. Zástupci radnice vysvětlí, jak bude stavba postupovat
a co Radotínu přinese.
Most v Karlické ulici je nutné vyměnit za nový, uzavírka silnice a chodníku v tomto úseku potrvá tři čtvrtě roku.

Uzavírky v Radotíně během rekonstrukce trati
Pokračování ze str. 1

P

říští duben přinese kromě za
čátku prací na výměně mostu
v Karlické ulici také omezení
pro chodce. Podchod v blízkosti re
staurace Rozmarýn stavbaři uzavřou
10. dubna 2020 a nový bude k dispo
zici až v dubnu roku 2022. Uzoučký
tunel se rozšíří a jeho průchod bude
rovný, zmizí dnešní zakřivení. Po vý
měně železničního mostu v Karlic
ké, která má skončit v prosinci 2020,
využijí pěší chodník lemující silnici.

Mezi dubnem a prosincem příštího
roku v této části Radotína však koleje
nepodejdou. Nejbližším místem pro
bezpečné překročení tratě bude pře
jezd Na Betonce anebo podchod za
sportovní halou.

v březnu 2021, se dělníci pustí do zá
sadní úpravy tunelu, jemuž se přezdí
vá myší díra. Práce na jeho rozšíření
pro obousměrný provoz a chodník
pro pěší potrvají podle plánů do úno
ra 2022.

Rekonstrukce podjezdu v Prvomá
jové ulici, který na druhé straně ústí
naproti „Jankovce“ do Vrážské, začne
až po otevření nového mostu v Karlic
ké ulici. Ten má být hotov příští rok
v prosinci. O několik měsíců později,

V příštím roce se rozběhnou také
úpravy radotínského nádraží. Stavební
firma postaví nad tratí dočasnou láv
ku pro pěší. Nahradí dnešní podchod,
který se uzavře v březnu 2021. Jeho
úpravy budou trvat 14 měsíců. Na

Výstavba nového mostu v Karlické ulici
Uzavřena pro auta i pěší od 27. 3. do 9. 12. 2020
Podchod u restaurace Rozmarýn
Uzavřen od 10. 4. 2020 do 30. 4. 2022
Přejezd Na Betonce
Uzavřen pro auta od 30. 11. do 9. 12. 2020 a od 14. 7. do 28. 7. 2021 (zrušen od 6. 5. 2022)
Tunel v Prvomájové a Vrážské (naproti firmě Janka)
Uzavřen pro auta od 27. 3. 2021 do 5. 5. 2022 (pěším umožněn průchod od 13. 8. 2021
do 8. 2. 2022)
Nádražní podchod
Nahrazen dočasnou lávkou od 19. 3. 2021 do 2. 5. 2022

Co Radotínu přinese modernizace železniční tratě?
KOMFORT A VYŠŠÍ BEZPEČNOST
o více než 150 letech přítomnos
ti železnice v Radotíně nastal
čas na její modernizaci. Zajistí
bezbariérový přístup k vlakům a kom
fortní nastupování, skončí nebezpečné
přebíhání kolejí při blikajících světlech
na přejezdu nebo přímo na nádraží
mezi nástupišti. Nové technologie sníží
četnost výpadků na trati, stěny zmenší
hlukovou zátěž. Ty prozatím nevyros
tou všude, hluková ochrana pro Rymáň
a staré sídliště přijde na řadu v rámci
následné etapy rekonstrukce trati smě
rem k Černošicím.

P

Úpravy nádraží i kolejiště jsou inves
tiční akcí státu. Pozemky a budovy
patří Správě železniční dopravní cesty,
se kterou jsme v posledních pěti letech
o jednotlivých krocích, a zvláště har
monogramu celé akce, jednali. Stavební
komise radotínské radnice měla k pro
jektu řadu připomínek, s návrhy řešení
se mohla připojit opozice. Až na malé
výjimky to však nedělala, přesto z její
strany očekáváme nezasvěcenou kriti
ku. Vyjednali jsme vybudování nového
podchodu v blízkosti dnešního přejez
du Na Betonce, který bude v roce 2022

zrušen. Všichni si vzpomeneme, kolik
tragických událostí se na něm jen v po
sledním roce stalo. Dojde k moderni
zaci obou podjezdů pro auta, úzký tu
nýlek v Prvomájové se rozšíří, dostane
dva jízdní pruhy, a vznikne u něj další
protipovodňová ochrana. Podchod pro
pěší u restaurace Rozmarýn se narovná
a bude širší než dnes.
Chceme, aby se bezpečné a moderní
nádraží stalo součástí připravovaného
projektu Centrum Radotín. Když jsme
ho loni na komentovaných prohlíd
kách občanům prezentovali, zároveň
jsme ukazovali zamýšlenou podobu
nástupišť i umístění podchodů a upo
zorňovali jsme na komplikace, které
s optimalizací železničního koridoru
přijdou. Máme i další navazující plá
ny. Ve Vrážské ulici naproti východu
z nového podchodu by mohl vyrůst
komfortní autobusový terminál.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

SKANDÁLNÍ ABSENCE VEŘEJNÉ
DISKUSE
Čekají nás roky stavebního ruchu,
dopravní kolaps, prach, pot a slzy.

Výsledkem pak bude to, co se poda
řilo dojednat – a jelikož radotínská
radnice v promyšleném územním plá
nování notoricky selhává, bude i ten
výsledek neradostný. Nenahraditelně
a zbytečně přijdeme o jednu z nejstar
ších a nejpůvodnějších budov v Ra
dotíně i o veškeré zbytky staré drážní
architektury: o působivé kyklopské
zdivo, viadukt a všechny původní
propustky pod tratí. Zrušení přejez
du u Portlandu a vysoké protihlukové
bariéry pak Radotín fyzicky rozdělí na
dvě poloviny: v jedné zůstanou třeba
školy, v té druhé třeba mytický projekt
nového centra. Zcela skandální je, jak
radnice naložila se svou povinností
vůči občanům a svým voličům: bez ja
kékoli veřejné diskuse rozhodla o věci,
která podobu našeho domova definuje
pro dalších sto let. Ačkoli se optima
lizace trati bude týkat všech, má dnes
jen hrstka lidí představu o skutečném
rozsahu chystaných změn. Přece však
to nadělení přinese cosi pozitivního:
u příštích voleb již ODS sotva může
doufat ve svých 72,36 %. Snad se pak
konečně začne doopravdy diskutovat
a o věcech přemýšlet i z jiných pohle
dů. A ukáže se třeba, že za dobrými

příklady práce s veřejným prostorem
už nebudeme muset cestovat do okol
ních obcí či do partnerského Burg
lengenfeldu. Radotínu zatím zoufale
chybí vize: snad ji v tom prachu a sl
zách společně najdeme.
Jan-Matěj Rak,
zastupitel Městské části Praha 16
za Společně pro Radotín

MODERNIZACE NÁDRAŽÍ I OMEZENÍ
Přínosy optimalizace trati Praha
Smíchov–Černošice jsou, dle SŽDC,
zrychlení maximální rychlosti vlaků
ze stávajících 100 km/h na 140 km/h
a potenciální zkrácení doby přepra
vy. Dále zlepšení vybavenosti želez
ničních stanic zejména zřizováním
bezbariérových přístupů, které se na
nádraží Radotín projeví mj. v podobě
nových nájezdových ramp a výtahů.
Naneštěstí tím přínosy pro občany
končí.
Od jara 2020 bude uzavřen viadukt
„U Růžičků“ v Karlické ulici a lze oče
kávat nejen dopravní kolaps, ale i pře
sun veškeré automobilové dopravy do
ulice Prvomájová. Že nepůjde o krát
kodobý efekt, potvrzuje plánované

rozšíření podjezdu „U Jankovky“ na
dva třímetrové jízdní pruhy, chodník
a téměř dvojnásobnou světlou výšku.
Zrušení přejezdu „U Portlandu“ a vý
stavba protihlukových stěn o výšce
1,5–3 m bohužel fakticky rozdělí ob
last na dvě části. Pěší podchod, který
má současný přejezd nahrazovat, je
navíc plánován na úkor demolice ná
dražního skladiště. Radotín tak má
ztratit jednu z mála dochovaných his
torických památek. Protihlukové stěny
končí v úrovni podchodu „U Nového
stadionu“ a obyvatelé Rymáně i Sta
rého sídliště budou i nadále vystaveni
hluku železničního tělesa...
Optimalizace trati je dlouhodobě
připravovaným projektem, jehož rea
lizace se zcela zásadním způsobem
promítne do podoby Radotína. Pova
žuji proto za zásadní pochybení rad
nice fakt, že je s ním veřejnost, stejně
jako již několikrát v nedávné minu
losti, seznamována blíže až tehdy, kdy
jsou úpravy projektu už téměř nemož
né.
Martin Zelený,
zastupitel Městské části Praha 16
za Českou pirátskou stranu

|5|

Kalendář

Kulturní program na říjen pro Radotín a okolí
19:15, Tenkrát v Hollywoodu, USA
Kriminální thriller je devátým filmem
režiséra Quentina Tarantina a bezpochyby
patří k nejočekávanějším titulům letošního
roku.

2. ST

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Jiří Suchý – Lehce
s životem se prát, ČR
Film představuje Jiřího Suchého v archivních záběrech, ale soustředí se i na jeho
současnou tvorbu a situace z profesního
a osobního života.
20:00, Roger Waters Us + Them, VB, (více
na str. 7)

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

3. ČT

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	19:00, Srnky, Divadelní
studio D3 – Karlovy Vary
Docela ujetá komedie o zoufalých mužích
s bizarními osudy, jejichž problémy vyřeší
srnky. Vstupné v předprodeji 160 Kč, na
místě 190 Kč

KINO RADOTÍN
17:30, Tiché doteky, ČR a NIZ
Podaří se dospívající dívce vymanit
z náruče fanatické komunity, navíc daleko
od domova a svých běžných starostí?
20:00, Joker, USA
Fleck se začne čím dál více propadat do
hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu
zločinu, kterou svět brzy bude znát pod
jménem Joker.

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, PRO DĚTI, Kubík
a Šroubík, PL
Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale
rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je
naopak hravý a vždy se dostane do maléru.

4. PÁ

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

MĚSTSKÁ ZAHRADA ZBRASLAV
15:00, Zahájení Indo-českého podzimního
festivalu (do 8. října)
Cílem festivalu je seznámit návštěvníky
nejen s indickou tradiční, duchovní i klasickou hudbou a tancem, ale i s tradičními
indickými rituály a zvyky.

5. SO

17:30, Román pro pokročilé, ČR
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na morálku
a sebevědomí?
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
Woodyho Allena.

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Gauguin na Tahiti –
Ztracený ráj, IT, (více na
str. 7)

8. ÚT

20:00, Národní třída, ČR

Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava
Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem
kombinuje dramatický příběh s černým
humorem.

9. ST

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	16:00, Taneční odpoledne
pro dříve narozené
K tanci a poslechu zahraje pan Michal
Kotas. Vstupné 60 Kč – vstupenky nutno
zakoupit v předprodeji buď v pokladně
Koruny, nebo online na www.ukorunyradotin.cz či rezervovat posláním SMS na
725 606 259.

KINO RADOTÍN
17:30, Aquarela, FR
20:00, Metallica & San Francisco Symphony:
S&M2, USA, (více na str. 7)

10. ČT

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Blíženec, USA
Will Smith se představí v roli elitního nájemného zabijáka, pronásledovaného vrahem,
který dokáže předjímat jeho každý tah.

 0:00, Pražské orgie, ČR
2
Na své pražské misi se spisovatel Zuckerman seznámí se svéráznou spisovatelkou
Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na
nichž každý hledá únik ke krátké svobodě
po svém.

11. PÁ

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, PRO DĚTI, Ovečka
Shaun ve filmu: Farmageddon, USA,VB, FR

20:00, Deštivý den v New Yorku, USA

12. SO

	
ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
	8:30 až 12:30, farmářský trh na Zbraslavském
náměstí

KINO RADOTÍN
15:30, 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.

Režisérka Irena Pavlásková natočila film Pražské orgie podle předlohy respektovaného amerického spisovatele Philipa
Rotha. Přibližuje atmosféru Prahy 70. let minulého století. Kino Radotín film promítne 10., 12. a 18. října vždy od 20 hodin.

17:30, Joker, USA

20:00, Staříci, ČR
Vlasta a Tonda chtějí vypátrat a zabít
komunistického prokurátora, který
je v 50. letech odsoudil k trestu.

20:00, Pražské orgie, ČR

15. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Národní třída, ČR

 0:00, Voda, krev, rakije a zombie epide2
mie, CHOR a SRB
Film je řemeslně skvěle zvládnutá postapokalyptická sci-fi komedie, která se vysmívá
všem balkánským nacionalismům.

16. ST

	
KINO RADOTÍN
	10:00, BABY BIO, Teroristka,
ČR
Komedie Teroristka je příběhem učitelky
v důchodu, která celý život učila žáky, že
základem všeho je slušnost a násilí nic
neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři
spoléhají.

17:30, Bluesman, ČR
Billy Gibbons nebo Eric Clapton mají jedno
společné. Elektrické kytary od českého
výrobce RNDr. Petera Jurkoviče.

18. PÁ KINO RADOTÍN

	
	17:30, Zloba: Královna
všeho zlého, USA
Pokračování rodinné fantasy pohádky
s Angelinou Jolie v roli žárlivé královny
Zloby.
20:00, Pražské orgie, ČR

	
KINO RADOTÍN
	
15:30, PRO DĚTI, Ovečka
Shaun ve filmu: Farmageddon, USA, VB, FR

19. SO

17:30, Zloba: Královna všeho zlého, 3D, USA
20:00, Román pro pokročilé, ČR

22. ÚT KINO RADOTÍN

	
	17:30, Staříci, ČR

20:00, U Zlaté rukavice, SRN

20:00, Synonyma, FR, IZR, SRN (více na
str. 7)

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	
19:00, Na útěku, Divadelní
spolek Křoví
Hořká komedie, dámská jízda životem dvou
svérázných žen skvěle napsaná dvěma
muži v režii Dany Radové. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

KINO RADOTÍN
17:30, První akční hrdina + dokument, ČR
Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal
hlavním hrdinou akčního filmu, který navzdory
jeho vůli vytváří nevyzpytatelný Režisér.

17. ČT

Foto: CinemArt

	
KINO RADOTÍN
	
15:30, PRO DĚTI, Ovečka
Shaun ve filmu: Farmageddon, USA,VB, FR

Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém
filmovém dobrodružství.

Foto: Bioscop

1. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Aquarela, FR
Dokument vykresluje portrét tvořivé i ničivé
síly vody a zachycuje důsledky dramatických proměn klimatu.

Případ sériového vraha Fritze Honky
šokoval v polovině sedmdesátých let celé
Německo a inspiroval Fatiha Akina k natočení filmu.

23. ST

	
AULA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RADOTÍN
	
19.00, Spirituál kvintet –
jeden z posledních koncertů
legendární kapely
Vstupné v předprodeji 330 Kč, na místě
360 Kč

K INO RADOTÍN
17:30, Jiří Bělohlávek: Když já tak rád
diriguju..., ČR
Snímek není klasickou biografií jako spíš
intimní reflexí závěrečné etapy života
a tvorby legendárního dirigenta.
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.

24. ČT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Poslední aristokratka, ČR
Nová česká komedie od režiséra snímků
Ženy v pokušení a Tátova volha. Newyorčan
Frank (Hynek Čermák) získá zpět rodové
sídlo.

 0:00, Zombieland: Rána jistoty, USA
2
V pokračování s názvem Rána jistoty projde
čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes
Bílý dům a srdce země.

25. PÁ KINO RADOTÍN

	
	
17:30, PRO DĚTI, Sněžný
kluk, USA
Když jedna holka najde na střeše domu
vystrašeného mladého Yettiho, rozhodne
se, že mu pomůže najít cestu domů do
Himálaje.

Terminátor se vrací s novým podtitulem Temný osud. Šestý díl filmové ságy s Arnoldem Schwarzeneggerem přichází do
kin 35 let po uvedení prvního dílu. V radotínském kině ho diváci uvidí poprvé 31. října od 20 hodin.

 0:00, Dokážeš udržet tajemství?, USA
2
Emma v návalu alkoholu vyklopí všechny

své tajnosti a intimní pocity neznámému
muži na vedlejším sedadle v letadle.

26. SO ZBRASLAVSKÉ JARMARKY

	
	8:30 až 12:30, farmářský trh na Zbraslavském
náměstí

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Kubík a Šroubík, PL
 7:00, André Rieu – Smím prosit?, NIZ,
1
(více na str. 7)
20:00, Zombieland: Rána jistoty, USA

29. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, První akční hrdina +
dokument, ČR

 0:00, Parazit, J. KOR
2
Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky
thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný
a nepředvídatelný divácký zážitek.

30. ST

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Gauguin na Tahiti –
Ztracený ráj, IT, (více na
str. 7)

20:00, Poslední aristokratka, ČR

31. ČT

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	19:00, Podzimní potlach
Známé songy od 60. let ve stylu country,
folku a další hudební lahůdky v podání
skvělých hudebníků z kapely Bartet.
Přijďte si posedět, popovídat s přáteli, dát
si vínečko a zazpívat písničky Waldemara
Matušky, Michala Tučného, Roberta Křesťana, Greenhorns a dalších.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě
100 Kč

KINO RADOTÍN
17:30, Budiž světlo, ČR/SR
Působivé drama o zlu v každém z nás, tradiční rodině a současném Slovensku. Otec
se rozhoduje, jak by se měl zachovat.
20:00, Terminátor: Temný osud, USA
Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton
se vrací ve svých ikonických rolích v nové
kapitole legendární sci-fi ságy Terminátor.

Dlouhodobější akce
MĚSTSKÁ ZAHRADA ZBRASLAV
4.–8. 10. Indo-český podzimní festival
Letošní ročník festivalu je věnován světem
respektovanému duchovnímu otci a revolucionáři, Mahátmovi Gándhímu, u příležitosti
150. výročí jeho narození.

Více informací na
www.ukorunyradotin.cz
www.kinoradotin.cz
www.knihovna-radotin.cz
AKCE – KINO RADOTÍN
AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN
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Koruna

Michale, jaký máš k Radotínu
vztah, jak ses zde ocitl?
V roce 1992 jsme tady náhodou kou
pili domek Na Benátkách, ale až v roce
1998 jsme se nastěhovali, to bylo po
návratu z Finska. V roce 2002 nás to
vyplavilo, a jak jsem se tu patlal v bah
ně, nějak jsem zakořenil a od té doby
se tu cítím doma.
Ty, mim, umělec a fyzika? Jak se
to stalo?

Fyziku jsem měl vždycky rád, hlavně
astronomie byla a je mým koníčkem,
ale už při studiu jaderného inženýrství
jsem propadl divadlu. Myslel jsem, že
budu jaderník s divadelním koníčkem,
ale opak se stal pravdou. Až na stará
kolena, když už se mi nechtělo kočo
vat, jsem se vrátil k původní profesi,
aspoň jako učitel.
Dá se využít fyzika v pantomi
mě?
Všechno je možné. Mockrát jsem hrál
na přání diváků jako improvizační
představení různá fyzikální témata.
Takže jsem se štěpil, nadlehčoval silou
či stlačoval.
A naopak, lze využít pantomimu
při výuce fyziky?
Různě markýruju třeba pohyby těles,
hlavně těch vesmírných, ale snažím
se moc tyto obory nepropojovat. Co
kdybych pak večer z divadla vysubli
moval.
Co si myslíš o naší mladé genera
ci, která je spojována především
s tablety, mobily a sítěmi?
Ti, co mají „tu jiskru“, dokážou všech
no a ještě lépe, než jsme to dokázali
my, natož naši otcové. Já jim fandím.
Tablety je nezastaví, jen jim nabídnou
více cest. A ti, co „tu jiskru“ nemají,

shnijí nad tabletem, jako dříve shnili
někteří z nás či z našich předků.
Viděla jsem letos tvého syna na
jevišti na Jiráskově Hronovu a my
slím, že zrovna on tedy jiskru má
a že ti možná roste konkurence. Že
by byla pantomima dědičná?
Tak to za něj děkuji. Jestli je pantomi
ma dědičná, nevím, ale žije v tom od
malička, vždycky se mnou chodil na
moje divadla a všechny je uměl zpa
měti. A já pak musel doma zas a znova
hrát.
Máš nějaký silný divadelní, filmo
vý nebo hudební zážitek z posled
ní doby?
Poslední dobou mě ani nic neoslovi
lo, aspoň mě nic nenapadá. Musím
zabrousit trochu do minulosti. Před
loni na festivalu v Jiráskově Hronově
ruské divadlo, už si nepamatuji, jak
se jmenovalo, hrálo Revizora. Nebo
německé divadlo masek Familie Flöz
s představením Infinita, asi před pěti
lety v Praze. A z filmů, jsem fanda sci
-fi. Jednoznačně u mě za poslední roky
vítězí Interstellar.
Kdy se můžeme těšit na tvoje Sólo
pro Radotín?
Někdy na jaře?

Michal Hecht umí publikum rozesmát a nepotřebuje k tomu slova.

POHLED ZA OPONU
Michala jsem zpovzdálí obdivovala již před mnoha lety jako lektora
pantomimy a nonverbálního divadla na Jiráskově Hronovu, kam
pravidelně jezdí v létě vzdělávat amatérské divadelníky. Jeho
sólovému představení v Jiráskově divadle jsem se smála celou hodinu
a nikdy mi z hlavy nezmizelo. Před pár lety jsem zjistila, že tenhle
skvělý mim, pedagog a osobnost českého nonverbálního divadla bydlí
v Radotíně, a dokonce zde učí. A od té doby bylo mým přáním dopřát
sólové představení tohoto umělce i našim divákům v Koruně a zjistit,
jaký může mít respektovaný mim vztah k fyzice.
Dana Radová

Dana Radová

Na Havelském posvícení
zahrají Ivan Hlas a Kamil Střihavka

Foto: archiv Kamila Střihavky

Foto: Jan Malíř

Podvaadvacáté se o víkendu 12. a 13. října koná v Radotíně Havelské posvícení. Hlavními hudebními taháky budou koncerty Ivana Hlase
a Kamila Střihavky, kteří vystoupí se svými kapelami. Večer bude patřit
německé skupině Village’n’Town z partnerského města Burglengenfeldu.
Zahraje známé rockové hity.

Claude a Margot jsou opět na útěku
Foto: Dana Radová

M

ichal Hecht (58), český mim
a pedagog, studoval pantomi
mu na kurzech JAMU Brno
a akrobacii u Evy Bosákové. Absolvoval
také kurzy pohybového a neverbální
ho divadla v Česku, Západním Berlíně
i Dánsku a vzdělával se v režii a drama
turgii. V letech 1985–86 byl v angažmá
loutkového divadla Alfa v Plzni. Mezi
roky 1987–2010 působil na volné noze,
jezdil po světě, deset let z toho žil ve Fin
sku, kde učil na tamní obdobě DAMU.
Hrál sólová představení, režíroval ne
verbální představení, ale i mluvená di
vadla. Dostával pozvánky do velkých
divadel na pohybovou spolupráci či
jako host do různých televizních pořa
dů. Michal Hecht žije v Radotíně, hraje
a učí divadlo, ale kromě toho je od roku
2010 učitelem na radotínské základní
škole, kde vyučuje fyziku a angličtinu.

Foto: Mikuláš Bradáček

Michal Hecht: mim a učitel fyziky

Hlavní hrdinky hry Na útěku se vypořádávají s nelehkou životní situací po
svém.

D

ivadelní spolek Křoví zve ve
čtvrtek 17. října od 19 hodin
do Koruny na komedii Na útě
ku. Autory této povedeně napsané
francouzské hry jsou Pierre Palmade
a Christophe Duthuron.
Na útěku připomíná road-movie,
v níž dvě ženy navzájem konfrontují
své dosavadní životy, a tak není nouze
o tragikomické situace. Čerstvá vdova
Claude je svěží dáma v letech s origi
nálními nápady a humorem. Její syn ji
umístil do domova důchodců, což se jí
samozřejmě nelíbí.

Kamil Střihavka je zpěvákem s bohatou minulostí – od
tvrdého rocku až po muzikály.

V

sobotu v 15 hodin se na
pódiu na náměstí sv. Petra
a Pavla objeví Kamil Střihav
ka se svou kapelou Leaders. V Radotí
ně vystoupí už podruhé. Zpěvák má
za sebou dlouhou historii, která začala
v 80. letech, kdy vystupoval s bluesovou
muzikou. Profesionální dráhu Kamil
Střihavka odstartoval se severočeskou
heavymetalovou skupinou Motorband.
Na začátku 90. let však jadrné tóny
opouští a stává se součástí projektu BSP
(Balage, Střihavka, Pavlíček). Největším
hitem této trojice se stala píseň I don't
know. V kariéře Kamila Střihavky ná
sledovala titulní role Ježíše ve veleúspěš

Ivan Hlas zahraje na Havelském posvícení ve svém
tříčlenném uskupení.

ném muzikálu Jesus Christ Superstar.
Muzikálům se věnuje dodnes, na Ha
velském posvícení v Radotíně vystoupí
se svou současnou kapelou Leaders.
V 17 hodin se návštěvníci posvícení
mohou těšit na koncert Ivana Hlase.
Radotínskému publiku se v minulosti
představil vícekrát, poslední koncert
byl však kvůli jeho zdravotnímu stavu
zrušen. Ivan Hlas se krátce po same
tové revoluci proslavil hudbou k mu
zikálu Šakalí léta. Získal za ni Čes
kého lva. Na scéně se však objevil už
v 70. letech. Postupně prošel kapelami
Žízeň, Yo-Yo band, Žlutý pes, Navi Pa

paya, až v 80. letech vzniklo úspěšné
uskupení Nahlas. V současnosti Ivan
Hlas vystupuje v triu s Jaroslavem Ne
jezchlebou (violoncello) a Norbi Ko
vácsem (kytara, zpěv).
Od půl osmé až do desáté hodiny
večerní pódium obsadí kapela Vill
age’n’Town. Radotín má za partner
ské město německý Burglengenfeld
a právě tato kapela se tradičně stará
o zábavu na tamních slavnostech.
Village'n'Town hrají cover verze roc
kových hitů, které vznikaly od 60. let
minulého století až po rok 2000.
(buč)

Roli Claude ztvárňuje Věra Haneško
vá, která jinak působí jako barmanka
radotínské klubové scény. Zajímavou
roli si užívá už podruhé. Velmi dobře
ji zvládla i poprvé v roce 2012 a dosta
la za ni na amatérských přehlídkách
několik ocenění. Tentokrát do role
opravdu dozrála a vlastě ji nehraje, ale
žije.
Druhá hlavní hrdinka, Margot, je
lehce upjatá, životem unavená matka

a manželka, která považuje útěk za
jediné smysluplné řešení svého rodin
ného stereotypu. Proto se v den, kdy
její dcera slaví osmnácté narozeniny,
postaví s kufrem k silnici, aby zastavila
první auto a nechala se odvézt někam
hodně daleko.
Jízda životem dvou žen, které se potka
jí na stopu, je plná humoru, hořkosti
i životních zkušeností. Roli Margot
skvěle hraje radotínská Milada Če
chová. Původně vystudovala loutko
herectví, ale v poslední době se věnuje
herectví a přerod z loutkoherečky na
herečku zvládá velice dobře.
Režii dámské jízdy má na starosti ve
doucí Kulturního střediska U Koruny
Dana Radová, která si zahraje i menší
roli a pod jejímž vedením Křoví letos
oslavilo 20. výročí.
Tento divadelní spolek si zakládá na
autorské hudbě, a tak se mrazivé ticho
i výbuchy smíchu střídají s povedenou
scénickou hudbou a písničkami.
Věra Peroutková

KRUH VÝTVARNÍKŮ CHYSTÁ VÝSTAVU
Tradiční výstava Kruhu výtvarníků se letos uskuteční v půlce listopadu.
Zájemci, kteří chtějí předvést svá díla, se mohou během října přihlásit
na e-mailovou adresu vytvarnici.radotin@gmail.com nebo telefonicky
na čísle Ivana Hrbka – 777 247 235.
(red)
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Kino/knihovna/sudoku

Foto: Aerofilms

Také v říjnu bude nabídka Kina Radotín velmi pestrá: sahá od filmových
premiér (Synonyma, Terminátor, Pražské orgie) přes záznamy zajímavých
koncertů v podání kapel Pink Floyd a Metalliky až po dokument o geniálním malíři Paulu Gauguinovi (celý program kina naleznete na str. 5).

Knihovna s novými
přírůstky i katalogem
Foto: Archiv Knihovny Radotín

5 tipů, na co vyrazit do radotínského kina

Roger Waters uvádí snímek Us + Them.

Koncert Roger Waters Us + Them,
středa 2. října od 20 hodin
oger Waters, hudební génius
a jedna z hlavních tvůrčích sil
legendárních Pink Floyd, uvádí
svůj dlouho očekávaný koncertní sní
mek Us + Them. Ve vizuálně dokonalé
produkci s dechberoucím zvukem se
v něm vrací na koncert v Amsterda
mu, kam zavítal v roce 2018 v rámci
svého světového turné. Na koncertě
tehdy zazněly skladby z nejúspěšněj
ších alb v kariéře Pink Floyd.

R

Dokument Gauguin na Tahiti –
Ztracený ráj, úterý 8. a středa
30. října od 17:30 hodin
Z ráje na Tahiti a Markézách až do nej
slavnějších muzeí v amerických metro
polích. Příběh geniálního malíře i život
ního rebela Paula Gauguina přibližuje

nový snímek Gauguin na Tahiti – Ztra
cený ráj. Nezkrotná touha po svobodě
přivedla talentovaného umělce až na
druhý konec světa, aby nakonec zemřel
všemi opuštěný v odlehlé vesnici Hiva
Oa.

Tragikomedie Synonyma přináší čás
tečně autobiografický příběh mladé
ho Izraelce Yoaha, který po ukončení
služby v armádě opustí svou vlast
a vydává se zcela bez prostředků do
Paříže, kde se hodlá stát plnokrevným
Francouzem. Jako první krok se roz
hodne přestat mluvit hebrejsky a po
užívat pouze francouzštinu, kterou si
procvičuje i tím, že neustále opakuje
synonyma.

Koncert Metallica & San Francisco
Symphony: S&M2, středa 9. října
od 20 hodin
Velkolepá oslava dvaceti let unikátního
alba S&M – to je zbrusu nový koncert
ní film Metallica & San Francisco Sym
phony: S&M2. Metalová ikona se na
začátku letošního září sešla na jednom
pódiu s legendárním orchestrem, aby
svým největším hitům dala po mnoha
letech opět orchestrální podobu.

Koncert André Rieu – Smím pro
sit?, sobota 26. října od 17 hodin
Po předchozích mimořádně úspěš
ných titulech (Amore a Koncert ze
Sydney) míří do kin i letošní koncert
Andrého Rieu z jeho rodného Maas
trichtu. Tentokrát v rytmu valčíku
a s podtitulem Smím prosit?

Film Synonyma, středa 16. října
od 20 hodin

Úroveň: Lehká

(kin)

Úroveň: Těžká
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Výherci z minulého čísla:
Miloslav Frýza, Radotín
Jaromíra Vavřičková, Radotín
Alena Součková, Radotín
Sudoku poskytlo
vydavatelství Balzám.
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Pokud chcete získat cenu pro
výherce, zašlete nám nebo jinak
doručte do 14. 10. 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.

Výběr z novinek
Během prázdnin knihovna nezane
dbala ani nákup nových knih. Které
z nich patří k nejzajímavějším?
Poetický název Růže bílá, černý les čte
náře zavede do oblasti Černého lesa
v Německu v drsném prosinci roku
1943. Franka Gerberová objevuje ve
sněhu promrzlého pilota Luftwaffe.
Werner Graf však ze snu hovoří ang
licky, proto je možné, že není tím, za
koho se vydává. Ani Franka není od
daná Říši. V patách dvojice, která se
sblíží, je ale gestapo, a uniknout se zdá
skoro nemožné. Je to první česky vy
daná kniha irského spisovatele Eoina
Dempseyho.
Jiný příběh z 2. světové války se ode
hrává v Káhiře. V knize Klíč k Rebece
Kena Folletta je německému špionovi,
vychovávanému v arabské rodině, na
stopě britský důstojník tajné služby.
Ten využije k jeho odhalení krásnou
židovskou dívku, která se dá do služeb
britské špionáže, aby mohla odcesto
vat do Palestiny. Prvotina afghánského
spisovatele Victora Methose Obhájce
je přirovnávána k dílům Johna Gris
hama. Napínavý právnický příběh je
uvozen konstatováním, že byl volně
inspirován skutečným případem.

tel. spojení:

9
3
5
7
8
4
1
2
6

V

létě se pracovnice radotín
ské knihovny věnovaly dvě
ma změnám: Knihovní fond
prošel pravidelnou revizí a druhou
novinkou je přechod na regionální
knihovní systém, který zaštiťuje Měst
ská knihovna v Praze. Nový systém
je určený pro knihovny městských
částí, které nejsou pobočkami měst
ské knihovny. Čtenář tak může hledat
v katalogu své knihovny i v katalogu
společném pro všechny připojené in
stituce. Když nenajde publikaci v ka
talogu radotínské knihovny, může si
ji půjčit jinde. Služba je zpoplatněna
částkou 60 korun za dopravu. Platí to
nejen pro knihovny v tomto společ
ném katalogu, půjčit si je možné knihu
i z jiných míst v Česku. Odkaz na nový
katalog čtenáři naleznou na webových
stránkách www.knihovna-radotin.cz.

Tři ekologické nerezové lahve Klean
Kanteen věnuje výhercům Ski a Bike
Centrum Radotín.

Mezi novinkami najdou čtenáři také
román o něžném rváči Janu Nerudo
vi Srdce v kleci, který napsal Otomar
Dvořák. Anotace říká: Zahoďte veš
keré školní představy o rozšafném
pánovi s plnovousem a hůlkou, jenž
laskavě popisuje komické figurky ma
lostranských obyvatel! V tomto příbě
hu poznáte skutečného Jana Nerudu,
mladého rebela, vzpurného darebáka
a výtržníka, znalce pivnic a vináren,
cynického ironika, vášnivého taneč
níka, svůdce žen a prokletého básníka,

jenž dlouho a bolestně hledal své mís
to v životě.
Kniha Byla prý docela hezká od autora
Michela Bussiho je francouzský román
o těžkém životě afrických imigrantů
ve Francii. Leyli Maalová je africká
přistěhovalkyně, která žije ve Francii,
kousek od Marseille, v maličkém bytě.
Miluje své tři děti a snaží se jim být
dobrou matkou. Pracuje v hotelu jako
uklízečka. A právě svému zaměstnava
teli vypráví temný příběh o tom, jak se
dostala z Mali do Francie.
Fantasy a knihy pro děti
Hrdinkami fantasy románu Život elfů
známé francouzské autorky Muriel
Barberyové jsou dvě malé dívenky ob
dařené kouzelnou mocí, díky níž mo
hou zachránit svět. Na bedrech těchto
dvou dívenek pak spočine obrovská
tíha, neboť se stávají jakýmisi mosty,
jež propojují svět elfů s lidským, a zá
leží jen na nich, zda se jim podaří svět
lidí zachránit.
Oddělení fantasy literatury doplnil
Stalingrad Františka Kotlety ze série
Bratrstvo krve a několik desítek knih,
které knihovna dostala darem od své
čtenářky a od nakladatelství Talpress.
Na novinky se mohou těšit i malí čte
náři. „Za devaterým kopcem, devate
rým kamenem a sedmerým potokem
byl jednou jeden sad…“ tak začíná
půvabná knížka Starý sad, kterou dě
tem napsala Naďa Munzarová. V trávě
pod jabloní děti objeví červené jab
líčko a s ním i zdejší zvířátka, která je
vtáhnou do svého malého království
velkou silou vzájemného přátelství
a moudrosti.
Hlavně klukům jsou určeny knížky ze
série Fotbaláci, příběhy neobyčejného
školního oddílu. Dívkám pracovnice
knihovny nabídnou příběh plný ro
mantiky a dramat, inspirovaný klasic
kým románem Malé ženy Louisy May
Alcottové, který převádí témata lásky,
dospívání a rodiny do jazyka jedna
dvacátého století. Jmenuje se Sestry
Springovy a napsala ho Anna Toddová.
A Kočičí průvodce noční oblohou od
Stuarta Atkinsona je kniha pro zvídavé
holky i kluky. Kočičí průvodce Felix je
naučí rozeznávat souhvězdí, ukáže jim
vzdálené galaxie, vysvětlí, jak vzniká
polární záře, a naučí je rozeznávat fáze
Měsíce.
Novinkou v knihovně je také možnost
zaplatit registrační či jiné poplatky
platební kartou. Bezhotovostně lze
uhradit i Knihu o Radotínu, několik
kousků k prodeji ještě je.
Irena Farníková
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Chuchle,
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5
nabídka zaměstnání:

nabízí

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích
jazyků pro dospělé i děti

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

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30
Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
www.anglictina-radotin.cz
inz_jince_105x125_ban_01:Sestava 1 10.9.2019 16:46 Stránka
tel.: 777 057 013
e-mail: verakunt@yahoo.com

NOVÉ BYTY

Požadujeme: SŠ vzdělání stavebního směru nebo
praxi v oboru – znalost práce v rozpočtových
programech, samostatnost, flexibilita, aktivita,
spolehlivost – řidičský průkaz sk. B.

VÝHLEDY BRDY JINCE

PŘÍBRAMSKO

Strukturovaný životopis zašlete na czech.builder@seznam.cz

Rozenský Aleš

Strážovská 59, Praha 5 - Radotín
Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485
E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Inzerujte
u nás
JUDr. Simona Rašková
Obchodní, občanské
a rodinné právo
Převody nemovitostí
Sepisování smluv
Zakládání společností
Řešení sporů
Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

Formát
1/64
inzerátu

1/32
1/16
1/64
1/8
1/32
1/4
1/16
1/2
1/8
1/1
1/4
titul
1/2

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
Rozměry
(šířka x
50
x 27
výška
v
milimetrech)

Cena v Kč

CENÍK INZERCE

50 x 60

105 x 60
50 x 27
105 x 125
50 x 60
160 x 125
105 x 60
260 x 190
105 x 125
260 x 385
160 x 125
260 x 70
260 x 190

základní

320.00
základní
610.00

2.- předposl.
strana
3x a více
Cena v Kč
opakovaná
opakovaná
inzerce
inzerce
2.- předposl.
strana
272.00 3x a více
opakovaná
519.00 opakovaná
inzerce
inzerce

1,190.00 1,012.00
320.00
272.00
2,320.00 1,972.00
610.00
519.00
4,520.00 3,842.00
1,190.00 1,012.00
8,810.00 7,489.00
2,320.00 1,972.00
17,180.00 14,603.00
4,520.00 3,842.00
11,880.00 9,504.00
8,810.00 7,489.00

7,048.00
13,744.00

7,048.00

Ceny
inzerátů
sazbu 13,744.00
DPH.
1/1
260
x 385 zahrnují
17,180.00 21%
14,603.00
inzerci můžete
titulPodklady
260 x 70pro 11,880.00
9,504.00zasílat
v těchto formátech: DOC (text),
Ceny
inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
PDF,
AI, PSD,
TIF zasílat
a BMP.
Podklady
pro JPEG,
inzerciGIF,
můžete

v těchto formátech: DOC (text),
ADRESA
REDAKCE
PDF,
PSD,
JPEG,GIF,
GIF,TIF
TIF aa BMP
BMP.
PDF,AI,
PSD,
JPEG,

Úřad městské části Praha 16
ADRESA
REDAKCE
Václava Balého
23/3
Úřad
části Praha 16
153městské
00 Praha-Radotín
Václava Balého 23/3
PŘÍJEM INZERCE
153 00 Praha-Radotín
Věra Peroutková
PŘÍJEM
tel.: 257INZERCE
911 746
Věra
Věra Peroutková
Peroutková
vera.peroutkova@praha16.eu
tel.: 257 911 746
noviny@praha16.eu
www.praha16.eu
vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

1

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

TELEVIZNÍ
ANTÉNY
Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244
technologie@centrum.cz

advokátka

Formát
inzerátu

»N
 ově: kurz angličtiny pro 1.–2. třídu ZŠ s rodilým
mluvčím
» firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny,
němčiny a španělštiny

Stavební firma Czech Builder s.r.o. přijme
do provozovny v Radotíně pracovníka na
pozici přípravář/rozpočtář

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

CENÍK INZERCE

Těšíme se na spolupráci.

» 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

- plný nebo zkrácený úvazek

- jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

JS ANGLIČTINA RADOTÍN

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH
POTRAVIN
- vyřizování objednávek
zákazníků

SKLADNÍK

Inzerce

26 bytů – dispozice 1+kk až 3+kk
nebytové prostory 40 a 80m²

Ceny
1,4 až 3,6 mil. Kč
tel.: 731 615 141, 723 849 290

!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

50% PR
ODÁNO
www.byty-jince.cz

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
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

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
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Inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

Bytové jádro za 5 dnů

REKO24.CZ s.r.o
MICHAL KAUCKÝ

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 27. 9. 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 30. 10. 2019.
Uzávěrka pro inzerci: do 15. 10. 2019.
Za obsahovou a věcnou správnost od
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

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

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h

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

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale

E-bike Forenza Leader Fox

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

www.elektrokolo.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

tel.: 602 856 404

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce
Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz

-

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

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA
Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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LCC: druhé a čtvrté místo
z klubového mistrovství Evropy

Patricie Macková
Osmnáctiletá studentka radotínského
gymnázia Patricie Macková zazářila na
srpnovém turnaji série Ladies European Tour
(LET) na Karlštejně. Turnaj nejvyšší evropské
kategorie začala mladá golfistka skvěle,
a dokonce jej po prvním kole vedla. Nakonec
skončila dvanáctá, jako nejlepší amatérka
startovního pole.
Foto: Zdeněk Sluka

Foto: Karel Mokrý

Radotínští LCC Wolves ovládli na konci srpna domácí turnaj Frank Menschner Cup a v září přivezli z belgického Gentu bramborovou medaili z klubového mistrovství Evropy. LCC Girls v ženské části evropského šampionátu klubů obhajovaly zlato, ale tentokrát ve finále padly a získaly stříbro.

Sportovní hvězda měsíce
října:

LCC Wolves ovládli domácí turnaj Frank Menschner Cup.

J

eště než školáci a studenti vyra
zili do školních lavic, doprovo
dil v Radotíně konec prázdnin
4. ročník mezinárodního boxlakroso
vého turnaje Frank Menschner Cup.
Loni ho ovládli hráči radotínského LC
Custodes, letos se turnaje neúčastnili,
ale dokonale je nahradili jejich mladší
kolegové. Ve finále zdolali Malešice
v poměru 10:4. Na radotínský tur
naj letos přicestovalo 11 týmů. LCC
Wolves zaváhali jen jednou, když ne
stačili na Tygry z Toronta. Ti nakonec
skončili šestí.
V první půlce září se LCC Wolves
vydali spolu s LCC Girls na fieldla
krosový evropský šampionát klubů
do Gentu. Osmičlenný turnaj byl

rozdělen do dvou skupin po čtyřech
týmech, radotínští Vlci v základní
části turnaje nestačili jen na Ham
burk a skončili druzí. Suverénním
způsobem však porazili tým UCD
z Dublinu 16:2 a švédský klub Nordia
zdolali 13:2. Následovalo semifinále
proti anglickému Hampsteadu, které
čeští hráči prohráli 0:13. V boji o třetí
příčku pak podlehli opět Hamburku
a ve stejném poměru jako v základní
skupině 7:11. Z turnaje si radotínští
lakrosisté odvezli čtvrté místo. V ka
nadském bodování turnaje skončili
celkově třetí Štěpán Friedl (14 bodů)
a čtvrtý Pavel Srch (13).
LCC Girls přijely do Gentu s vidinou
obhajoby loňského prvenství. Ženská

část turnaje nabídla souboje 12 týmů.
Radotínské hráčky dominovaly ve své
šestičlenné skupině. Vyhrály všech pět
zápasů s celkovým skóre 92:11. Podob
nou převahu ve druhé skupině turnaje
prokázaly anglické hráčky týmu Cen
taurs. Po vítězství 12:6 v semifinále
proti Edinburghu čekaly na radotín
ské hráčky právě Angličanky. Opa
kovalo se tak loňské finále. Tentokrát
však byly šťastnější lakrosistky klubu
Centaurs. Od začátku zápasu si vytvo
řily dostatečný náskok, který udržely
až do konečného hvizdu rozhodčích.
LCC Girls prohrály 9:14. Nejvíce ka
nadských bodů nasbírala v turnaji ra
dotínská Michaela Srchová. Vstřelila
28 gólů a přidala i deset asistencí.
(buč)

Závod do vrchu přilákal více než stovku závodníků

M

závodu do vrchu. Na start se postavilo
102 vozidel, trasa vedla tradičně od
cementárny nahoru do Zadní Kopa
niny. Soutěžila historická
vozidla i nejmodernější
závodní stroje.
Foto: Petr Buček

ajitel radotínského autoser
visu Eduard Patera uspořádal
na konci srpna další díl seriálu

Historická Tatra 603 v cíli závodu v Zadní
Kopanině.

Diváci tak mohli mimo
jiné obdivovat unikátní
oranžovou Tatru 603, kte
rou pilotoval Stanislav Haj
dušek – hokejový repre
zentant ze začátku 80. let
minulého století. Kdo dává
přednost nejmodernější

Inzerce

Zveme Vás do nově otevřeného bistra s italsko-gruzínskou
kuchyní. Pečeme pizzy podle italské receptury a samozřejmě
z kvalitních italských surovin. Dále máme v nabídce gruzínské
speciality (Chačapuri, Chinkali atd.) a gruzínská vína.
PRO ZÍSKÁNÍ SLEVY 15% PŘEDLOŽTE TUTO INZERCI!!!!!
Každá desátá pizza zdarma!!! Rozvoz do 5 km zdarma!!!
Kompletní menu naleznete na našich stránkách.

www.pizzageorgita.cz
Rozvoz: 777 064 046

Horymírovo nám. 1416/9, Praha-Radotín

technice, nepřehlédnul Škodu Fabia
R5 se závodníkem Karlem Trojanem.
Ten v konečném pořadí závodu Svijany
Prix Radotín skončil v součtu dvou
jízd druhý. Rychleji vyjel na soutěžní
kopec jen Tomáš Košek za volantem
Mitsubishi EVO VI. Pořadatel závodu
Eduard Patera skončil se svým Volks
wagenem Scirocco čtrnáctý.
Radotínský závod je součástí letošního
seriálu Edda Cupu, který zahrnuje cel
kem deset závodů. Jeho jednotlivé díly
se konají po celých Čechách.
(buč)

Patricie Macková během turnaje na Karlštejně, kde slavila zatím svůj
nejlepší výsledek.

P

atricie Macková dosáhla
největšího úspěchu své do
savadní kariéry. „Kromě
tohoto výsledku si velice cením
šestého místa na turnaji Czech La
dies Challenge na Konopišti, který
se hrál na začátku srpna. Mám za
sebou i pár dobrých výsledků z pro
fesionálních turnajů ve Švýcarsku
a Španělsku, ale nikdy jsem se ne
umístila tak dobře jako právě na
Karlštejně,“ připouští mladá hráčka.
Na karlštejnském hřišti těžila z vý
borné znalosti prostředí. „Na startu
jsem díky tomu byla daleko klidnější
a uvolněnější, i proto jsem měla tak
dobrý vstup do turnaje. Nedělala
jsem z toho velkou vědu a nedostá
vala jsem zbytečně sama sebe pod
tlak. Psychika je u golfu velmi dů
ležitá,“ vysvětluje Patricie Macková.
Na konci září měla v plánu odces
tovat společně s rodiči na americ
kou univerzitu v Marylandu, kam
s velkou pravděpodobností zamíří

po maturitě na Gymnáziu Oty
Pavla. Ta ji čeká na jaře příštího
roku. Škola ve Spojených státech jí
nabídla čtyřleté stipendium kombi
nující studium a golf. „Nechystám
se zatím přecházet k profesioná
lům, v naší rodině vždy byla a je
na prvním místě škola. Ráda bych
na vysoké škole v Americe studo
vala obor biochemie a molekulární
biologie, pokud vše půjde podle
plánu,“ říká Patricie Macková.
Kombinovat studium na gymnáziu
s golfem se jí podle jejích vlastních
slov daří především díky rodičům,
dědečkovi a učitelům radotínské
školy. Její třídní profesorka Pavlína
Krupová označuje studijní výsledky
mladé golfistky za dlouhodobě vý
borné. Na karlštejnském turnaji nej
vyšší evropské profesionální úrovně
se přitom představily i dvě absol
ventky radotínského gymnázia – Jana
Melichová a Sára Kousková.
(buč)

Rodiče s dětmi poběží do Kosoře

Z

ákladní škola Radotín a Školní
klub Klíč zvou na 18. ročník
orientačního běhu dvojic do
Kosoře. Soutěží se v párech tvoře
ných rodičem a dítětem. Běh startuje

v sobotu 19. října. V 9 hodin začíná
u radotínského kina zápis, první
běžci se vydají na trať o půl hodiny
později.
(buč)
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Fotbalisté opět
Mladí sportovci
v černo-bílých dresech
vycestovali za přípravou F

Foto: Sportovní oddíly

Více než stovka lakrosistů všech věkových kategorií už
potřicáté „obsadila“ Veselí nad Lužnicí. Vedle tréninku
si našli čas na koupání a také na vytvoření živého
obrazce na místním fotbalovém hřišti.

Naděje radotínské kopané nalezly dočasný domov
v areálu Houšťka ve Staré Boleslavi. V přípravných
zápasech se mladí fotbalisté utkali se stejně starými
hráči Brandýsa nad Labem.
Inzerce

Devět tréninkových dní zvládlo 60 basketbalistů
z radotínské akademie, dohlíželo na ně osm trenérů.
Odměnou pro všechny byl den v plaveckém bazénu.

Volejbalisté se připravovali na novou sezonu
v Radotíně. 35 dětí zažilo pestrý program, ve kterém
kromě volejbalu nechyběla ani vyjížďka na kole,
koupání v biotopu nebo paddleboardy na Berounce.

(red)

dresech. Kapitánem je stejně jako v mi
nulé sezoně bývalý reprezentant Mar
tin Jiránek, který v Radotíně vyrůstal.
(red)

Foto: Petr Buček

Volejbalisté dali přednost příměst
skému kempu v Radotíně, ze kterého
se mladí sportovci večer vraceli do
svých domovů.

Foto: Sportovní oddíly

Foto: Sportovní oddíly

nad Lužnicí, softbalové naděje sta
novaly vedle domažlického hřiště,
fotbalisté si zvolili areál u Staré Bo
leslavi a basketbalová akademie si
za místo pobytu vybrala Strakonice.

Foto: Sportovní oddíly

S

tovky dětí z radotínských
sportovních oddílů v létě
vyrazily na týmová soustře
dění. Lakrosisté se tradičně na no
vou sezonu připravovali ve Veselí

otbalisté SC Olympia Radotín
nastupují v nové sezoně v praž
ském přeboru a zároveň se vrá
tili k původní černo-bílé kombinaci na

Martin Jiránek nastupuje za Radotín i v nové sezoně.

KAM ZA SPORTEM V RADOTÍNĚ A OKOLÍ
Fotbal Radotín
• 5. 10. v 16:00 SC Olympia
Radotín A – FK Admira Praha
• 6. 10. v 16:00 SC Olympia
Radotín B – TJ Sokol
Cholupice B
•1
 3. 10. v 15:30 TJ Sokol
Lipence – SC Olympia
Radotín B
• 19. 10. v 15:30 SC Olympia
Radotín A – AFK Slavoj Podolí
• 20. 10. v 15:30 SC Olympia
Radotín B – Sportovní klub
Střešovice 1911 B

Basketbal Radotín (hala
Černošice)
• 19. 10. Wolves Radotín – Sokol
Písek B
• 20. 10. Wolves Radotín – Tigers
České Budějovice
Dostihové závodiště Velká
Chuchle
• 5. 10. Klusácké dostihy
• 6. 10. Dostihový den
Metrostavu
• 11.–13. 10. Cena Eliota (parkur)
• 27. 10. Cena prezidenta republiky
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Biotop oslavil páté narozeniny Sladký burčák
sobotním vystoupením Dana Bárty se
skupinou Illustratosphere.

s lidovkami i rockem

(red)
Foto: Petr Buček

mu a jeho pravidelným návštěvníkům
přijela v pátek 20. září zahrát kapela
Portless, dvoudenní oslavy vyvrcholily

Foto: Petr Buček

K

oupací biotop se v Radotíně
stará o letní osvěžení už pět
let. Na narozeninové oslavy

Vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou (na snímku) bylo vrcholem
Radotínského burčákobraní.

V

Sobotní odpoledne patřilo na radotínském biotopu dětem, večerní program nabídnul koncert Dana Bárty.

hvězdou odpoledne byla kapela Hra
dišťan Jiřího Pavlici se svými lidov
kami, o večerní zábavu na náměstí
sv. Petra a Pavla se postarala skupina
Lucie revival.
(red)

Sousedé uvařili sousedům

N

a šestém ročníku zářijového
Home food festu, který se ko
nal na biotopu pod taktovkou
manželů Karáskových, připravili ku
chaři amatéři okolo 1800 porcí jídla. Své
umění představilo 24 radotínských mi
lovníků vaření, návštěvníky neodradilo
ani lehce deštivé počasí. O hudební do
provod se postarala kapela Lovci Ned
vědů. Příští ročník Home food festu už
zná svůj termín. Zájemci o ochutnání
dobrot v podání sousedů-kuchařů se
opět sejdou 5. září 2020.
(red)

Foto: Jana Hejrová

Foto: Petr Buček

Hlavní částí pátečních oslav bylo vystoupení kapely Portless s frontmanen Kryštofem Michalem.

íkend v polovině září pat
řil v Radotíně burčákobraní.
Sladký podzimní nápoj na
bízeli nejrůznější producenti, kteří
navíc mezi sebou soutěžili, kdo na
bídne nejlahodnější mok. Koncertní

Více než dvě desítky kuchařů
předvedly své umění na Home
food festu.
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