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ZDARMA

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Vánoční výzdoba na stromech na náměstí sv. Petra a Pavla

Na co se mohou obyvatelé Radotína těšit během adventních týdnů? Vánoční trhy se odehrají v novém
dvoře za Korunou, radotínské ulice rozsvítí loni poprvé představená výzdoba.

F

ajnový dvůr za Korunou chystá
na první prosincový víkend
mikulášskou a pravou adventní
atmosféru. Hlavní program spojený s vánočními trhy se bude konat
v sobotu 4. prosince a v neděli 5. prosince. „V září otevřený dvůr má
všechny předpoklady stát se místem
konání podobných společenských
akcí,“ říká starosta Radotína Karel
Hanzlík.

Sobotní večer pak
uzavře herečka a zpěvačka Bára Hrzánová,
která vystoupí společně s Máriem Bihárim a kapelou Bachtale
Apsa. Neděle vyvrcholí
již tradičním adventním
koncertem věhlasného
kytaristy Štěpána Raka.
Oba koncerty se konají
v sále Koruny, sobotní je
placený, nedělní zdarma.
Celý víkend se bude řídit
aktuálními
vládními
protiepidemickými nařízeními.
Na neděli 12. prosince
je naplánován koncert
České mše vánoční
od Jakuba Jana Ryby
v podání hudebního
souboru učitelů radotínské základní umělecké
školy za doprovodu
pěveckého sboru Sudop.
,,Rybovka“ jako předzvěst blížících se Vánoc
obvykle zaplní kostel
svatého Petra a Pavla.
Kvůli koronavirovým opatřením pořadatelé doporučují přijít podstatně dřív
než v 15 hodin, kdy koncert začne.
Radotín bude po celý adventní
a vánoční čas ozdobený novými
světly, která se poprvé v ulicích
objevila během loňských svátků.
Vánoční dekorace uvidí kolemjdoucí i na nových místech – rozsvítí se alej stromů nad Místem
u řeky pod budovou prvního stupně
základní školy.
Foto: Petr Buček

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
když jsem psal
úvodník pro prosincové
vydání
loňských
Novin
Prahy 16, vyslovil
jsem naději, že se
covidu v blízké
době zbavíme. Bohužel, o rok později jsme opět ponořeni do
další vlny a musíme dodržovat řadu nových
opatření. Zejména v době blížících se Vánoc
je to obzvlášť nepříjemné, jelikož nás budou
limitovat v celé řadě tradičních svátečních
aktivit. Protože tento text sepisuji v době,
kdy zásadním způsobem stoupají čísla
nakažených a hospitalizovaných s onemocněním covid-19, obávám se o osud mnoha
lidí, kteří tvoří nejohroženější skupinu –
o naše seniory nebo jinak zdravotně indisponované. S napětím čekáme, zda budeme
moci uspořádat oblíbené adventní koncerty
a akce, které jsme pro vás v předvánočním
období připravili. Vánoce jsou pro mne obvykle svátkem, během něhož se setkávám
s rodinou, na kterou bohužel nemám vždy
úplně mnoho času, i se svými přáteli. Je to
čas, kdy se vyplatí zpomalit a dopřávat si
sváteční pohodu. Pokud nás covid omezí,
užívejme si alespoň klid v rodinném kruhu.
Když nám to situace dovolí, setkávejme se,
ale nezapomínejme na hygienická opatření,
která snižují riziko přenosu nákazy.
Dovolte mi, abych vám všem popřál
klidné a požehnané Vánoce. Přeji vám, ať je
prožijete se svými nejbližšími. A do nového
roku všem přeji jen to nejlepší, hlavně pevné
zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

Číslo 12/2021

Už v pátek otevře víkendový program kočovné divadlo Ad Hoc se svou
známou mafiánskou operní parodií
Zmrazovač. „Ještě předtím si můžete
dát punč, svařené víno nebo dobrou
kávu ve Fajnové kavárně, která je součástí nového Kulturně-komunitního
centra Koruna,“ zve Dana Radová,
vedoucí Koruny. Během sobotního
a nedělního odpoledne se vždy od 13
do 18 hodin dvůr promění na vánoční

Inzerce

Šťastnou cestu novým rokem
Děkujeme za přízeň našim zákazníkům a našim zaměstnancům za skvěle
odvedenou práci v letošním roce.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastnou cestu novým
rokem 2022.
Vedení společnosti FEMAT Radotín

Váš autorizovaný partner ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 324, www.femat.cz

tržiště. V sobotu dvůr navštíví Mikuláš se svým obvyklým doprovodem,
nebudou chybět ani čertíci. O naplnění mikulášských tradic se postarají
členové divadelního spolku Gaudium.
Rodiče a především jejich děti jsou
vítáni!
„Vánoční atmosféru doplní koledy,
dojde na klasické tradice, jakými
jsou lití olova, pouštění skořápek,
ale také na ty méně známé v podobě

pražení pučálky,“ popisuje plány
na první prosincový víkend Dana
Radová. Šestnáct vánočně laděných
stánků nabídne vonné svíčky, svíčky
z parafínu, adventní věnce, keramiku,
výrobky z plsti, šité dárky, čepice,
čelenky, ponožky, opasky, šperky
a další tipy na dárky. Návštěvníci se
mohou těšit na tyrolské speciality,
sýry i vína, koření a také na další
dobroty.

Petr Buček

Vánoční téma pokračuje na str. 2 až 5
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Veselé Vánoce a všechn
mezi Vrážskou a Věštínskou ulicí,
na Sídlišti i u panelových domů, také
Karlickou ulici lemuje řada nasvícených dřevin. Dekory v podobě svítících závěsů, hvězd a koulí rozzářily
ulice Na Betonce, Vrážskou či Václava
Balého.
(red)

Vánoční strom mezi panelovými
domy a Albertem

Karlickou ulici ozdobila řada rozsvícených stromů.

Kuchař radí, co si připravit na Štědrý večer

R

ok se s rokem sešel a my se
opět připravujeme na oslavy
narození Ježíše Krista, tedy na
oslavy Vánoc. Asi nikomu nedělá moc
velkou radost, že zdravotní situa
ce
mnohých není zrovna radostná a nás
opět omezuje mnoho okolností, které
mají napomáhat, zvládnout co nejlépe
danou situaci. Život přináší mnoho
situací a je jen a jen na nás, z jakého
úhlu se na to podíváme a čím se
necháme ovlivnit. Budeme-li chtít
vidět negativa, tak je uvidíme a stejně
tak opačně. Moc bych si přál, abychom
i v této době dokázali vidět věci dobré,
radostné a příjemné, zcela určitě jich
není málo.
Vánoce jsou ve své podstatě velkou
radostí, otevřete-li Lukášovo evangelium, tak se v druhé kapitole dočtete:
I porodila svého prvorozeného syna,
zavinula jej do plenek a položila do
jeslí, protože se pro ně nenašlo místo
pod střechou. A v té krajině byli pastýři
pod širým nebem a v noci se střídali
v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich
stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká
bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle
zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán...“
I naše domovy, ulice, okolí se
rozzáří, všude bude mnoho světel
a ozdob. Důležité je, abychom k nim
přidali to podstatné a nenahraditelné.
Anděl nám to zvěstoval, přidejme
tedy tu radost, která naplní nejen naše
domovy, ale hlavně se dotkne našich
srdcí, jedině tak se rychle neztratí, ale
zůstane. Ta radost je přece pro vše-

Radotínský farář Timotej Maria
Pavel Vácha

chen lid. Když jsme se narodili, naši
rodiče se zcela jistě radovali a v tom
okamžiku neřešili mnoho věcí. Věřili,
že vše zvládnou, a nechtěli si tu pravou radost nechat něčím zkazit. Tak
ani my si nenechme vzít pravou
radost z Vánoc, a pokud v našem okolí
budou lidé, kteří neměli takové štěstí,
pomožme jim zažít alespoň chvilku
radosti, možností je mnoho.
Tak tedy, všem vám přeji a vyprošuji požehnané vánoční svátky, hojnost pokoje a srdečnou radost, která
vás bude provázet na každém kroku,
třeba i ve chvílích, kdy navštívíte náš
kostel nebo se vydáte jen tak do přírody a zvláště, když se budete setkávat
s rodinou a přáteli.
V modlitbě s vámi P. Timotej Maria

Foto: Restaurace Musa

Šéfkuchař restaurace Musa Tomáš Mezera přináší čtenářům Novin Prahy
16 dva ze svých vánočních receptů. Prvním je bramborový salát se smaženým candátem, který může nahradit tradičního kapra. A jak zkušený
kuchař doporučuje připravit vanilkové rohlíčky?

Vážení spoluobčané, bratři a sestry!
Foto: Petr Buček

S

e začátkem adventu rozzářila radotínské ulice vánoční
vý
zdo
ba, která se v centru
a okolí městské části objevila loni ve
zcela nové podobě. Sváteční dekorace
zdobí mimo jiné stromy před kostelem na náměstí sv. Petra a Pavla, objevuje se u autobusového terminálu
Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Vánoční světla rozsvítila Radotín

SMAŽENÝ CANDÁT S BRAMBOROVÝM SALÁTEM recept pro 4 osoby
SUROVINY
filety z candáta, 800 g
strouhanka, 500 g
vejce, 2 ks
hladká mouka, 300 g
baby brambory (grenaille, ratte…), 1kg
šalotka, 4 větší
červená cibule, 1 velká

č esnek, 6 stroužků
dijonská hořčice, 3 pol. lžíce
plnotučná hořčice, 2 pol. lžíce
zakysaná smetana, 1 pol. lžíce
extra panenský olivový olej, 300 ml
bílý vinný ocet, 40 ml
jarní cibulka, 1 svazek

 yselé okurky, 300 g
k
lák z okurek, 300 ml
čerstvý rozmarýn, větvička
čerstvý tymián, 10 g
bobkový list, 2 lístky
kopr (pažitka)

Foto: Restaurace Musa

Příprava dresinku
Nahrubo nasekanou šalotku společně s česnekem, lístky tymiánu a bobkovým listem restujeme na olivovém oleji na mírném ohni (nechceme, aby nám suroviny začaly hnědnout), v průběhu postupně přiléváme lák z okurek, který necháme
vždy odvařit. Takto postupujeme, dokud nebude šalotka zcela měkká, asi 10 minut. Poté vyjmeme bobkový list a přidáme
oba druhy hořčice, opět restujeme na mírném ohni, zhruba 3 minuty. Přidáme sůl a čerstvě mletý pepř, případně okyselíme vinným octem. Základ na dresink musí být lehce přechucený. Vzniklou směs si přendáme do vyšší nádoby a připravíme si ponorný mixér. Pomalu přiléváme olivový olej a mixujeme, dokud nedosáhneme požadované konzistence.
Příprava salátu
Brambory nejprve umyjeme pod tekoucí vodou, pak vaříme ve slupce v osolené vodě s přidáním 40 ml bílého vinného octa,
větvičky rozmarýnu a tří rozmáčknutých stroužků česneku. Díky octu budou mít brambory pevnější strukturu a zároveň do
sebe absorbují trochu kyselé chuti. Pozor, brambory nechceme rozvařit.
Necháme je vychladnout a nakrájíme i se slupkou na požadovaný tvar. Jarní cibulku opláchneme, zbavíme kořínků
a oschlých konců, poté nakrájíme šikmo na centimetrové kousky. Kyselou okurku nakrájíme na centimetrové kostičky,
červenou cibuli na tenká půlkolečka. Nyní si
všechny pokrájené suroviny smícháme s připraveným dresinkem, zakysanou smetanou
a nakonec vmícháme nasekaný kopr (pažitku).
V případě potřeby ještě osolíme, opepříme či
dokyselíme nálevem z okurek.
Filet z candáta
si důkladně osušíme papírovou utěrkou, lehce
osolíme z obou stran a obalujeme v klasickém
trojobalu – hladká mouka, rozšlehané vejce,
strouhanka. Smažíme na kvalitním slunečnicovém oleji při 170 °C.
TIP
pro křupavější krustu lze použít panko strouhanku
pro ještě lahodnější chuť candáta můžeme
Kapra může na Štědrý večer nahradit candát.
smažit na přepuštěném másle

Tomáš Mezera, šéfkuchař restaurace Musa

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 35 ks
SUROVINY
hladká mouka,150 g
moučkový cukr, 20 g a na obalení
mleté vlašské ořechy, 50 g
máslo, 100 g

ž loutky, 1 ks
vanilkový cukr, 8 g
citronová kůra z jednoho citronu

Postup
Prosátou mouku, cukr, ořechy, máslo, žloutky a citronovou kůru vypracujeme na hladké a kompaktní těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme alespoň
2 hodiny (nejlépe však přes noc) odpočinout v ledničce. Pak z něj utvoříme
váleček o průměru asi 3 cm, ze kterého odkrájíme stejně velké dílky. Ty poté
rozválíme na válečky, zahneme je do tvaru rohlíčků a pečeme na plechu
pokrytém pečicím papírem při 180 °C asi 10 minut (rohlíčky by měly jen lehce
zespoda zezlátnout). Vyndáme z trouby, necháme asi 3 minuty odpočinout
a pak obalujeme ve vanilkovém cukru (po vyndání z trouby jsou velmi křehké,
je třeba být při jejich obalování opatrný).
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Vánoce v Radotíně

no nejlepší v roce 2022!
Dramaturg Déčka představuje štědrovečerní pohádku

Nejočekávanější je každoroční nová štědrovečerní
filmová pohádka. O čem
bude letošní?

Vysílat se bude pohádka od
režiséra Karla Janáka (režisér filmů Snowboarďáci nebo
pohádek O vánoční hvězdě
Miloš Zvěřina je dramaturgem, scenárisa Princezna a půl království,
tou a režisérem, vystudoval animovanou
tvorbu na FAMU.
které ČT uvedla během předchozích dvou vánočních večerů
– pozn. red.) s titulem Jak si nevzít prindy začínáte připravovat
ceznu. Mimořádné herecké výkony
vánoční program?
Už před letními prázdninami můžete očekávat od tří sudiček, které
se zamýšlíme nad tím, čím děti poba- hrají Iva Janžurová, Dana Kolářová
víme a humornou a zábavnou formou je a Naďa Konvalinková. Diváci se mohou
i vzděláme. Takové je poslání programo- těšit na netypickou zápletku ve vztahu
vého okruhu Déčko. To vše především mezi hlavními hrdiny.
s využitím animované tvorby, která je
dětem nejbližší. Cílíme totiž především Štědrovečerní pohádka bývá
na dvě skupiny – na děti od čtyř do osmi momentem, kdy celé rodiny spolet a od devíti do dvanácti let.
lečně usedají k televizi, což už jinak

K

Na co se letos mohou děti těšit?

Bude to bohaté, ale pozor! Těšit se

nebývá moc obvyklé. Mnoho členů
domácností častěji sleduje nějaký
ten seriál, děti se dívají na filmy na

Lékařka varuje před izolací seniorů

Ilona Králová

V

ánoční čas patří bezesporu
k nejkrásnějším obdobím
v roce. Je to především čas plný
radosti ze setkávání s širokou rodinou,
přáteli. Všichni se těšíme na vánoční
trhy, vánoční koncerty, vánoční
večírky. Těšíme se na dobré jídlo nebo
na bujarou silvestrovskou oslavu.
Jak ale naložit s takovými svátky
v době covidové? A lze je absolvovat
ve zdraví, bezpečně a neutrpět přitom
psychickou újmu?
V čase, kdy píšu toto zamyšlení,
čísla nakažených opět nebezpečně
stoupají. Zdá se, že si koronavirus žije
svým vlastním životem a lidé, unaveni mnohdy chaotickými plošnými
protiepidemickými opatřeními, již
nejsou příliš ochotni podřizovat se
dalším zákazům a příkazům, což platí
o vánočních svátcích několikanásobně.
Je tedy vhodné zaměřit se především na doporučení pro jednotlivce.
Ukázalo se, že největšími rizikovými

faktory pro těžký průběh koronavirové infekce jsou věk, obezita, závažná
chronická onemocnění a dekondice.
Znamená to však nechat naše babičky
a dědečky o Vánocích samotné?
V naší ordinaci jsme se setkali
se závažnými průběhy infekce, ale
v nemalé míře jsme byli také svědky
následků dlouhodobé izolace, kterou
právě senioři snášeli nejhůř. Omezení
širokých sociálních kontaktů, mezi
něž patří například večírky, je patrně
namístě, avšak nechat babičce za
dveřmi kapra a bramborový salát jistě
ne.
Je také vhodné vyměnit vysedávání
před televizní obrazovkou za dlouhé
procházky v přírodě a degustaci
mnoha druhů vánočního cukroví za
pestrou stravu bohatou na vitaminy.
V případě chronického onemocnění
je třeba nezanedbávat pravidelné
návštěvy lékaře, užívat vhodnou medikaci a dodržovat určitá režimová opatření, neboť právě špatně kompenzované chronické onemocnění je jedním
z největších rizikových faktorů.
Za velmi vhodné považuji také
očkování, které je nyní dostupné
i v ordinacích praktických lékařů.
Dostatečná hygiena je samozřejmostí.
Pokud se dostaví známky respiračního infektu, je třeba postupovat
velmi obezřetně a kontaktovat svého
praktického lékaře k navržení dalšího
postupu.
Ilona Králová, praktická lékařka

počítačích nebo na mobilech. Jak
televize čelí dnešní konkurenci platforem, jako jsou Netflix nebo HBO?

Takových platforem přibývá, ale
Déčko má stále výbornou sledovanost.
Zajímavé výsledky dostáváme z analýz
diváckého chování, které si necháváme
dělat. Děti jsou stále více schopny sledovat více zařízení najednou. Říkáme,
že jsou mediálně multifunkční. Vidím
to i u svých dětí, které sledují v televizi pohádku a zároveň koukají na
něco dalšího v mobilu. Na rozdíl od
nás dospělých to děti opravdu zvládají
sledovat najednou. Když se svého syna
zeptám, co se zrovna děje na obrazovce, přesně odpoví. Co to ale přinese pro jejich vývoj, to nevíme.
Okřiknete své dítě v takové chvíli,
nebo ho necháte sledovat vše
najednou?

Mám tři děti a okřikuji je. V příští
chvíli si ale uvědomím, že nevím,
jestli je to správné. Třeba jim taková
schopnost v něčem vylepší jejich
vývoj. Anebo jim to uškodí. Opravdu
si nejsem zatím jistý.
Kromě toho, že jste dramaturgem
Déčka, pracujete nebo pracoval jste
jako výkonný dramaturg konkrétních pořadů, především večerníčků.
Na kterých jste například spolupracoval a na jaké večerníčky se
mohou letos na Vánoce těšit malí
diváci?

Podílel jsem se na zrodu několika
večerníčků, za všechny mohu jmenovat především Krysáky. Ukázalo
se u nich virtuózní mistrovství Bolka
Polívky a Jiřího Pechy, kteří postavám propůjčili své hlasy. Na tuto práci
mám opravdu pěkné vzpomínky.
A na jaké večerníčky se mohou těšit
děti letos? Na Mikuláše dětem nadělíme
Štaflíka a Špagetku. Tento večerníčkový
seriál slaví letos padesáté narozeniny.
Na Vánoce se na obrazovce objeví Příběhy včelích medvídků. A od silvestra
začneme vysílat kultovní seriál Bubáci
a Hastrmani. Diváci na Déčku nepřijdou ani o půlhodinové díly Krtečka,
o oblíbenou Kouzelnou školku či o Studio kamarád. Stále oblíbenější je také
náš pořad Zpívejte s námi nebo Čtení
do ouška.

kových okének. Ta bych nechával
v původní mutaci, v originálním jazyku.
Ale z různých výzkumů nám vyplývá,
že klasické filmy či seriály je vhodnější
dabovat. Většina rodičů a také dětí se
zatím přiklání k tomuto řešení. Ale
možná se to v budoucnu změní.

Kromě domácí tvorby určitě dětem
nabídnete také převzatou. U té se
vede diskuse o tom, zda by měla
být dabována, nebo jestli není lepší
ji nechat v původním znění s titulky,
aby děti slyšely cizí jazyky. Co si
o tom myslíte?

Jak by podle vás měli diváci vaší
televize najít nějaké rozumné vyvážení mezi svátečním sledováním
televize a jiným trávením vánočního času?

Nejprve k tomu, co budeme vysílat:
Nabídneme premiérové díly Dobrodružství medvídka Paddingtona, filmy
Kung Fu Panda, Jak vycvičit draka,
Mimi a Líza nebo Madagaskar. U těch
pořadů v původním znění, což se týká
především angličtiny, jsem zastáncem
určitého pelmelu. Na Déčku máme
spoustu výborných vzdělávacích jazy-

Pouštíte si u vás doma televizi
i k rozbalování dárků?

Tady si musím přihřát polívčičku.
V sedm večer půjde na Štědrý večer na
Déčku jako už obvykle film Česká mše
vánoční s hudbou Jakuba Jana Ryby
a obrázky od Josefa Lady. Na tomto
filmu jsem se podílel i jako spoluscenárista. Geniálního malíře Josefa Ladu
uvidí diváci také v rámci krátkých
říkánek, které rovněž nasazujeme do
vánočního vysílání.

Divákům přeji za celé Déčko krásné
Vánoce a aby nám zůstali věrní. Ale
aby si také víc užívali svých rodičů,
kamarádů a volna, které o Vánocích
mají. Tímto směrem se je snaží nabádat i naše pořady. Aby se od médií
i televize odtrhli a užívali si také jiné
kvality života. Sociální rozměr je
nezastupitelný. Blízké vztahy televize
nahradit nemůže.
Petr Buček

Tipy na Vánoce v pohybu od sportovkyně
pneme kalhoty. Pojďme
si svátky ale užít bez výčitek!
Každý den vyrazte na
delší procházku na čerst
vém vzduchu, pohybovou aktivitu pomohou
sledovat chytré hodinky,
ale i jednoduchá aplikace v telefonu. Hlídejte
si aspoň deset tisíc kroků
za den.
Pokud jste ale zvyklí
běžně sportovat po celý
rok, využijte tohoto volna
Alexandra Mužíková, atletická trenérka
a sportujte spolu s rodinou. Zahrát si můžete
badminton, beachvolejbal, za zmínku
bdobí Vánoc je čas, který nás
stojí i lední brusle.
lehce nechá zapomenout na náš
Jedno známé norské přísloví praví,
pravidelný režim. Smutně pak
že neexistuje špatné počasí, jen špatné
v lednu hledíme na váhu nebo nedo
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Kam pro Betlémské světlo?

S

kauti přivezou ze Svatovítského
chrámu do Radotína Betlémské světlo ve čtvrtek 23. prosince. Do luceren jej budou předávat
od 15 do 17 hodin na zahradě skautské klubovny, v ulici Nad Berounkou.
Příchozí se mohou těšit na tradiční
betlém s živým Ježíškem a nebudou
chybět ani koledy.
Na skautskou zahradu se je
možné dostat velkou bránou neda-

leko vstupu na hřbitov. Odcházet
se bude malou brankou vedoucí na
cestičku nad cyklostezkou. Skauti
prosí o dodržování všech protiepidemických nařízení. Aktuální informace o předávání Betlémského světla
podle vývoje situace budou vyvěšeny
na okně skautské klubovny a na webu
www.betlemskesvetlo.cz, v záložce
Místní akce.
Alena Stará

oblečení. Nebojte se proto vyběhnout
ven nebo vyrazit na turistiku do hor.
Budete pro své okolí výbornou motivací, což ocení zejména děti.
I stravování během svátků je dobré
plánovat, ale všeho s mírou. Pivo
a tvrdý alkohol nahraďte bílým nebo
červeným vínem a doplňujte vše
dostatečným množstvím vody. Věřím,
že pokud budete dodržovat přiměřený
pohyb, endorfiny na sebe nenechají
dlouho čekat.
Ne vždy se ale vše povede podle
našich představ. Nevyčítejte si proto
každý snědený vanilkový rohlíček
a netrestejte se za neodcvičenou
hodinu jógy. Užijte si čas strávený
s rodinou a aktivity vymýšlejte společně nebo je jednoduše můžete losovat z „klobouku“.
Alexandra Mužíková, atletická trenérka

Foto: Štěpánka Veselíková

mohou i dospělí diváci. Podle
našich analýz totiž dětský
program nesledují jen děti, ale
také dospělí. Jedná se o rodiče
nebo prarodiče, kteří si rádi
pohádky s dětmi i bez dětí
pouštějí. Pohádky proto patří
na Vánoce k nejsledovanějším
pořadům. Vždyť i program
ČT1 se v těchto dnech stává
pohádkovým.

Foto: Archiv Alexandry Mužíkové

Foto: Česká televize

Už 19 let patří mezi obyvatele Radotína i Miloš Zvěřina, dramaturg dětské televizní stanice České televize Déčko. Před osmi
lety stál u jejího zrodu. V rozhovoru prozrazuje, na co se mohou malí i velcí diváci letos o Vánocích těšit na obrazovkách ČT.

Betlémské světlo
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Vánoce v Radotíně

Tipy na dárek od radotínské knihovny

Přemýšlíte, jakou knihu nadělit svým blízkým pod stromeček? Třeba vám přijdou vhod tipy, které sestavily pracovnice radotínské knihovny. Zde je výběr knih, které stojí za to.

Andy Weir: Spasitel
ová kniha od spisovatele, kterého proslavila kniha Marťan.
Ryland Grace zůstal jako jediný přeživší na zoufalé misi poslední
naděje. Pokud selže, lidstvo zanikne.
Ryland si však nedokáže vybavit ani
své jméno, natož důvod, proč je ve
vesmíru. Dokáže si vzpomenout, že
jeho misí je zachránit lidstvo? A pove-

N

de se mu naplnit jeho poslání? Kniha,
kterou si oblíbí především milovníci
sci-fi, vědy, matematiky, fyziky a také
dobrého humoru.
Tomáš Etzler: Novinářem v Číně
Cestopis, který vám poskytne komplexní pohled na Čínu. Čemu v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda

snaží skrýt? Kniha ukazuje život v této
zemi bez příkras, jak drsný je život lidí
ve zdejších podmínkách. Ideální dárek pro ty, kteří mají rádi netradiční
témata, s nimiž se běžně v naší zemi
nesetkají, nebo se chtějí dozvědět více
o moderní Číně či novinařině.

v negativních myšlenkách a emocích.
Kniha, kterou lze nazvat průvodcem
na cestě k sobě, je určena všem, kdo
pociťují potřebu vrátit se k jednoduchosti a přirozenosti, chtějí opustit roli
oběti a aktivně budovat svoji fyzickou
a duševní odolnost.

J. K. Rowling: Vánoční prasátko
Kniha nejen pro děti, která vás chytí za
srdce a přiměje k zamyšlení nad vážnějšími tématy. Ideální kniha jako dárek pro děti, kterou si mohou přečíst
i rodiče. Spletitý, laskavý příběh plný
nečekaných událostí a zvratů. Děj knihy skrývá poselství, aby si děti vážily
svých věcí a pečovaly o ně s láskou.
Jack nade vše zbožňuje své plyšové
prasátko, které má úplně odmalička.
Vždycky tu pro něj bylo, zažili spolu
dobré i zlé časy. Jednou na Štědrý večer se však stane hrozná věc – prasátko
se ztratí. Co všechno je Jack kvůli prasátku ochotný podstoupit?

Michaela Klevisová: Drak spí
Milovníci napínavého děje a překvapivých zápletek si přijdou na své v detektivkách Michaely Klevisové. Tou je například Drak spí. V zapadlé jihočeské
vesničce se před čtrnácti lety odehrálo
něco, o čem Eliščina matka už nikdy
nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď
vrací, aby dávné události pochopila.
Po jejím příjezdu však zmizí mladá
žena a další je zavražděna. Spojitost
zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec přivede na scénu Josefa
Bergmana.
Doporučujeme dárkový box, který
obsahuje tři knihy dvojnásobné držitelky ocenění za nejlepší českou detektivku Michaely Klevisové: Zmizela
v mlze, Sněžný měsíc, Drak spí.

Jan Vojáček: Rozhodni se být
zdráv
Pokračování bestselleru Umění být
zdráv známého praktika funkční medicíny Jana Vojáčka. Autor se nebojí
zpochybnit postupy tradiční západní
medicíny, jež mnohdy řeší jen příznaky a důsledky nemocí a zapomínají, že
jejich příčinou může být naše duševní
napětí a nepohoda. Vysvětluje, že řadu
nemocí si nejspíš způsobujeme sami
tím, že lpíme na věcech, které nám ve
skutečnosti neprospívají, máme nízké
sebehodnocení a zbytečně se stresujeme. To vše vede k odchýlení se od
naší přirozené rovnováhy a cyklení se

Daniela Krolupperová: Bubáček
a klobouková víla
Malé čtenáře potěší kniha Bubáček
a klobouková víla od spisovatelky
Daniely Krolupperové. To byste neuhodli, koho ukrývá Lukáš v kapse –
strašidýlko jménem Bubáček! Společně zažívají spoustu dobrodružství
a tentokrát během prázdnin odjedou
k dědečkovi na venkov. Zatímco Lukáš vyrazí s dědou do lesa na houby,
Bubáček se vrhne na průzkum půdy,
kde objeví kloboukovou vílu! Volné

pokračování série knížek o strašidýlku Bubáčkovi zaujme především
začínající čtenáře jednoduchým příběhem, zajímavou zápletkou a ilustracemi.
Tammy Cohen: Zemřu o Vánocích
Kniha pro milovníky psychothrillerů,
kterou nebudete chtít odložit. Ideální dárek pro čtenáře, kteří mají rádi
napětí a nečekané zvraty. Hlavní postavou je mladá žena, která je držena
v zajetí cizincem a právě umírá. Do
Vánoc zbývá jen dvanáct dní. Cizinec má pro ženu dvanáct zlověstných
dárků. Pak bude po všem. Ale i hlavní
hrdinka má tajemství, které by zřejmě
nikdo nečekal… Zemřu o Vánocích je
thriller, na jehož příběh rozhodně jen
tak nezapomenete!
Martin Moravec & David Hecl:
Mluví k vám kapitán
Pokud hledáte knihu, která namotivuje, přinese inspiraci a zároveň pobaví,
je Mluví k vám kapitán ideální volbou.
David Hecl se jako první Čech stal
kapitánem na Airbusu A380 ve dvou
světových společnostech, v Emirates
a v Korean Air. Navštívil desítky zemí,
posbíral spoustu zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na všechno, co vás
kdy o létání napadlo i nenapadlo. Jeho
příběh zaujme i ty, kteří o létání nic
neví, nebo se dokonce zatím létat bojí.
Příznivce létání a cestování vyprávění
Davida Hecla také nudit nebude, rozhovor provází spoustu vtipných historek a zajímavostí.
(kni)

Komentáře

Co popřejete Radotínu k Vánocům a do nového roku?
KLID, POHODU A DOKONČENÉ
PROJEKTY
první řadě přejeme všem obyvatelům Radotína zdraví! A kromě toho klidné a pohodové
Vánoce, svátky plné zajímavých setkání
s rodinou i přáteli. Do nového roku pak
Radotíňákům přejeme rychlé a zdárné
dokončení rozjetých projektů, které nás
bohužel v některých případech omezují, ale po jejich dokončení se významně
vylepší situace v jejich okolí.
Hlavně ale všem přejeme, abychom
se co nejrychleji a natrvalo opět všichni vrátili do časů bez vážných omezení
našich životů spojených s protikoronavirovými opatřeními.
Největším dárkem pro naši městskou
část je letos dokončené Kulturně-komunitní centrum Koruna se dvorem,
kde své nové prostory našla také Policie
ČR a základní umělecká škola. Máme
radost z toho, jak se dvůr a okolní budovy za Korunou během podzimu zaplnily životem, a Radotíňákům přejeme, aby si tento projekt užívali. Přináší
totiž více bezpečí do centra Radotína,
vylepšuje sociální oblast i vzdělávání.
Těšíme se, že až budeme psát za
rok další přání k Vánocům, budeme
už využívat nové radotínské nádraží.
Všechna nástupiště i podchody slibuje Správa železnic dokončit právě do
konce příštího roku. Věříme, že už od
půlky příštího roku budeme Berounku
překračovat po nové lávce. A příští rok
přinese také druhou lávku, kterou vy-
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užijí chodci a cyklisté. Spojí podchod
u restaurace Rozmarýn s prostorem
u dnešního přejezdu.
Neustále se snažíme dělat z Radotína
místo, kde se dobře žije. A věříme, že
nás v tom podpoříte i v příštím roce!
Ještě jednou vám přejeme příjemné
prožití vánočních svátků v širším či
užším rodinném kruhu nebo s přáteli.
A do nového roku jen to nejlepší!
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

HODNĚ ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ÚSUDEK

Č

eká nás zajímavý rok, který však
bude zřejmě ze začátku opět
ovlivněn černou můrou dnešních dní – covidem. I z tohoto důvodu je naše přání pro naše spoluobčany
jasné: Zdraví, zdraví a ještě jednou
zdraví!
Nutnost očkování se ukazuje jako
jediná cesta z této patové situace. Nejednotnost názorů, špatná komunikace Babiše a jeho vlády, nárůst populistických a extrémních vyjádření se
množí jak houby po dešti. Pro naše
občany je strašně složité se v této informační válce orientovat.
Komunální volby na podzim příštího roku nám opět přinesou nové obsazení radnic. I v tomto momentě bude
důležité zhodnotit a posoudit, jak
radnice pracují ve prospěch občanů
a budoucnosti obcí a měst. I v tomto
momentě je důležité porovnat to, co

dokázali zastupitelé u nás a co jinde
a jakou koncepci nabízejí.
Když chcete něco změnit, není to
jen tak. Slibů, nesmyslných návrhů,
iluzí nebo jen různých prohlášení
typu „To bychom udělali lépe. To by se
mohlo. Proč se to neudělalo?“ je stále
dost a je bohužel i smutným faktem,
že se stále najde dost občanů, kteří podobným chimérám uvěří.
Stačí se ale rozhlédnout kolem, co
dokázali v sousedství, co nabízejí jinde, jaký je stav zázemí pro občany,
a porovnat to se svým bydlištěm. Když
se podíváte podrobněji na úspěšné
obce nebo obce, které se neustále snaží zlepšovat životní podmínky, tak
zjistíte, že za úspěchy stojí lidé, kteří
mají koncepci, zkušenost s vedením
obce, spolků, společenských organizací nebo prostě jen správný a reálný
názor.
Experimentů máme kolem sebe stále dost, stačí se podívat na vedení hlavního města. Čeká nás zajímavý rok, do
kterého vám přejeme hodně zdraví,
úspěchů, rodinné pohody a zdravý
úsudek ve spojitosti s budoucností
obce, naší městské části. Krásné svátky
vánoční a šťastný nový rok 2022!
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, LÁSKY
A RADOSTI!
Pro jednou si odpustím všechnu jízli-

vost, kritiku i pokusy o vtip. Myslím,
že i čtenář těchto novin rád zavře běžné
provozní starosti do šuplíku, který na
pár neděl pověsí na skobičku v malované adventní skříni. Však na to všechno
ještě bude čas. Přeju všem občanům
Radotína to, co se tak touto dobou přává: hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti
… et in terra pax omnibus hominibus
bonae voluntatis.
Dny se zkracují, zima se prohlubuje
a dřívější jistoty v nejisté době jedna po
druhé tají. Nepochybně se něco z toho
dotkne i nás; dokud ale budeme nacházet útěchu, oporu a pomoc u svých blízkých a bližních, nebude tak zle. Kéž se
všichni ve zdraví shledáme, kéž nabudeme něco z toho betlémského světla a kéž
nám to světlo potom vydrží co nejdéle.
No vidíte, tak nakonec z toho bylo
kázání. Tak mi, prosím, odpusťte, však
mi to svatouškovství dozajista nevydrží
věčně.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

PŘÁNÍ RADOTÍNU A VŠEM JEHO
OBYVATELŮM
Radotínu, ale především všem jeho obyvatelům, chceme popřát:
Ať je advent něčím víc než jen shonem a stresem.
Ať jsou letošní Vánoce prožité v klidu
a radosti.
Ať se nám vyhnou patálie s onemocněním covid-19.

Ať dovedeme najít cestu k lidem
a udržet přátelské vztahy i s těmi, kteří
mají odlišný názor.
Ať zažíváme co nejméně zklamání.
Ať se našich rodinných rozpočtů co
nejméně dotknou výkyvy ekonomiky.
Ať je pro nás každá obtížná situace
ponaučením a příležitostí k sebezdokonalení.
Ať konečně vlaky po nových kolejích
jezdí pravidelněji.
Ať se v novém roce s radostí projdeme
po modernizované lávce přes Berounku.
Ať Radotín není jen místem, kam se
jezdí přespávat po práci.
Ať nacházíme nové přátele i v řadách
svých sousedů.
Ať nám není lhostejný stav a budoucnost prostředí, ve kterém bydlíme.
Ať nacházíme chuť podílet se aktivně
na zvelebování Radotína.
Ať najdeme energii a odvahu zapojit
se do místní politiky.
Ať v podzimních komunálních volbách zvolíme Radotínu nové, názorově
bohatší vedení, které bude více zaměřené na to, co u nás skutečně chybí.
Ať pro vás slovo Piráti není negativní.
– To je především naše přání a také náš
závazek.
Vážení radotínští spoluobčané – navzdory nejistým vyhlídkám – vám
upřímně přejeme klidné a požehnané
Vánoce, pevné zdraví a mnoho dobrého
po celý příští rok 2022.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Vánoční rozhovor

Jaroslav Svěcený: Na Štědrý den jíme zajíce
Slavný houslista si před více než dvěma lety v Radotíně našel byt a rád by se tu usadil natrvalo. Vánoce však stráví jako
obvykle se svou maminkou v rodném Hradci Králové. Sám sice nevaří, ale na starost má sehnat zajíce, který u Svěcených
nemůže na štědrovečerním menu chybět.
Foto: Jadran Šetlík

Zaměřuji se na smyčcové hudební
nástroje, prim mezi nimi asi logicky
hrají housle. Jsou někdy i stovky
let staré a stal se z nich zajímavý cíl
investorů, což jenom vítám, neboť se
tak kvalitní nástroje vrací do Česka,
odkud se v minulém století houfně
vyvážely. Posoudit hodnotu nástrojů
však potřebují také samotní hudebníci, například pro potřeby pojišťovny
či za účelem nákupu nebo prodeje.
Vyhledávají vaše služby i další
zájemci?

Někdy lidé najdou housle na půdě
a nevědí, jakou mají hodnotu. Pošlou
mi fotku, já si udělám základní obrázek, ale pak musím nástroj vidět na
živo. Bez toho to nejde. A poslední
skupinu mých klientů tvoří soudy
a policie, které potřebují posudek
k nějakým kauzám. Například kvůli
padělatelům drahých houslí nebo
odcizením. Historie smyčcových
nástrojů je mým celoživotním koníčkem. Dělám i přednášky a koncertní
pořady na toto téma.
To asi někdy musí být zajímavé příběhy, které se k nástrojům vážou.
Vzpomínáte na nějaký?

Slavný houslista má advent a celý sváteční čas spojený především s koncertováním. Čas si však také najde na rodinu a přátele.

J

ak jste se dostal do Radotína?

Na jaře roku 2019 jsem hledal
pro sebe nové bydlení a kamarádi mi pronajali hezký byt. Líbí se
mi tady a rád bych si tu našel trvalé
bydlení, nejlépe v nějakém domečku.
Něco takového hledám.

Co se vám na zdejším životě líbí?
Našel jste tu něco jiného, než na co
jste byl jinde zvyklý?

Pracuji v centru Prahy, kde sídlí má
agentura i zkušebna, samozřejmě
v centru často koncertuji. Večer se
ale rád vracím do Radotína, líbí se
mi tady. Cítím se tady jako někde za
Prahou. Vypozoroval jsem, že je tady
v zimě i létě chladněji než v centru
města, rozdíl je někdy až čtyřstupňový.
Mám pocit, že jsem tady na čerstvém
vzduchu.
Stihnul jste už Radotín více poznat?

Rád se projdu podél Berounky nebo
v lesích nad Radotínem. Vnímám
tady takovou lehce venkovskou
atmosféru. Pocházím z vesnice,
která v době mého dětství ještě
nepatřila do Hradce Králové. Děda
spolu s babičkou a tehdy čtyřletou
maminkou tam před druhou světovou válkou utekl před henleinovci
z Proboštova. Postavil tam domek
na místě, kde na jedné straně rostly
brambory a na druhé kukuřice.
Dnes je tato lokalita součástí Hradce
Králové. Jak říkám, ten pocit venkovanství se mi v Radotíně právě
proto líbí. Cítím se tady dobře. Ale
Radotín znám mnohem déle než
poslední dva roky.

Povídejte, kdy jste sem zavítal
poprvé?

Znám to tady od svých dvaceti let. Jezdil jsem zkoušet do Šárova kola s hráčem na marimbu Miroslavem Kokoškou a také s kytaristou a skladatelem
Štěpánem Rakem, se kterým jsem
koncertoval i mnohem později. Měli
jsme tehdy Pražské marimbové trio
a jako student AMU jsem sem nejdříve vlakem a později starou Ladou
1300 pravidelně přijížděl.
Radotín je hodně spojený s kulturou, máme tady nové Kulturně-komunitní centrum Koruna. Umíte si
představit další kulturní rozvoj naší
městské části?

Třeba časem dáme dohromady nějaký
hudební festival klasické hudby s žánrovými přesahy. V okolí i tady bydlí
dobří hudebníci, takže by to problém
nebyl. Prostory tady k dispozici jsou.
Letos už to vzhledem k situaci určitě
nestihneme, ale třeba příští rok?
Loni jste oslavil šedesátiny, stále
z vás vyzařuje spousta energie. Jak
to děláte?

Jsem celý život OSVČ, koncertuji
doma a po světě, natáčím, spolupořádám festivaly i jednotlivé koncerty, vedu svou koncertní agenturu.
Během covidu, kdy jsem nemohl
hrát, jsem se hodně věnoval své další
činnosti, kterou je soudní znalectví
v oboru hudebních nástrojů. Mám
neustále co dělat.
Pro koho posuzujete nástroje
a které především?

Po revoluci se mi někdo chlubil, že
prodal housle do Německa za čtyři
tisíce marek. A že si za to hned koupil Škodu Favorit. Už podle fotky bylo
jasné, že ten nástroj měl několikanásobně vyšší hodnotu. A ta škodovka
po několika letech svou cenu úplně
ztratila. Za ty housle by si dnes pořídil
docela hezký byt.
Vaší doménou je klasická hudba,
rád ale odskočíte i k jiným žánrům.
Natočil jste například několik CD
s Michalem Dvořákem z kapely
Lucie. Jaké další multižánrové projekty jste realizoval či připravujete?

Nedávno jsem kvůli covidu bezmála
s ročním zpožděním oslavil své šedesátiny gratulačním koncertem ve
Smetanově síni Obecního domu, kde
jsem se ohlédnul za hudbou, kterou
jsem kdy hrál. Spolupracoval jsem
už před 30 lety na projektu Labyrint
světa s Vašo Patejdlem, vytvořil jsem
také česko-slovenský koncertní pořad
s orchestrem Cigánski diabli z Bratislavy. S nimi propojuji klasiku s etnickou hudbou.
Co chystáte dalšího?

Letos se intenzivně věnuji projektu Ve znamení tanga!, kde spolu
s akordeonistou Ladislavem Horákem představujeme letošního jubilanta, argentinského skladatele
a instrumentalistu Ástora Piazzollu.
A konečně ke svým šedesátinám
jsme vydali se spřátelenou firmou
dvojalbum, na kterém mě doprovází symfonický orchestr, ale hraji
skladby ryze instrumentálně aranžované od muzikantů, jako jsou
Sting, Elton John, Ennio Morricone,
John Williams nebo Christina Perri.
Deska se jmenuje Way of Life.
Vydal jste ji na klasických nosičích,
jako jsou LP desky a CD, nebo už
dáváte přednost digitálním souborům či streamování hudby?

Mám raději, když si člověk může desku
vzít do ruky. Ale v mnoha autech už

dnes ani CD přehrávač nenajdete,
proto má nová deska vychází také ve
formátu FLAC či MP3. Mou první
vinylovou desku jsem vydal, když mi
bylo necelých sedmnáct let. A nyní
se spousta posluchačů k vinylovým
deskám vrací. Zvukově jsou nepřekonatelné. Když poslouchám vinylovou desku, mám pocit, že stojím
s interpretem přímo na pódiu. Zvuk
z klasických desek je totiž nejplastičtější. Právě mi vyšla vinylová deska
se skladbami pro housle a varhany
na počest v Česku nově objevené planetky Žebrák, deska Way of Life vyjde
také i na vinylu.
V Radotíně dlouhá léta funguje
základní umělecká škola pojmenovaná podle Klementa Slavického.
Setkali jste se za jeho života?

Ve zdejší zušce jsem kdysi hrál, to
už je ale hodně dávno. Dnes kolem
ní jezdím domů. Klement Slavický
byl hodně hraný během mých studií.
Určitě jsme se setkávali na koncertech
soudobé hudby, kde jsem často účinkoval.
Co v dnešním světě dává hra na
hudební nástroje mladé generaci?

Hudba je lék na psychiku, rozvíjí
oduševnělost člověka. Chození na
koncerty přirovnávám k léčbě bez
postranních účinků. Když hraji
na housle, zapomenu na všechno
ostatní a nesmírně mě to nabíjí
energií. Na jednu stranu něco lidem
dávám, ale oni mi to zároveň vracejí
zpátky. Že hudba umí léčit, dokazuje existence oboru muzikoterapie.
Vzpomínám také na studii maďarského vědce, která tvrdila, že ve
skupině dětí hrajících na nástroje je
v jejich dospělém věku o 40 procent
nižší kriminalita. To už přece stojí
za to!
Blíží se Vánoce, největší svátek
roku. V čem se vám jejich oslava
líbí?

Já si nejvíc užívám adventní koncertování. Mám rád tu atmosféru. Lidé
na koncerty přicházejí naladění na
vánoční program. A vedle koled očekávají také klasickou hudbu, což je
krásné. Vánoce tedy slavím od první
adventní neděle až do 26. prosince.
Jaké máte vzpomínky na Vánoce
svého dětství?

My jsme vždycky Vánoce hodně ctili,
s dědečkem jsme hrávali koledy. Bylo
mi šest let, chodili jsme hrát do kostela i na půlnoční a mně bývala taková
zima, že jsem na své housle hrál
v prstových rukavicích. Samozřejmě
pamatuji na Vánoce s křupáním sněhu,
jaké už teď moc často nemíváme.

Kde strávíte letošní Štědrý večer?

Budu pendlovat. Večer před Štědrým dnem budu hrát v Rožmitále pod Třemšínem, kde působil
Jakub Jan Ryba. Štědrý den strávím
s maminkou v Hradci Králové, tatínek bohužel loni umřel. Další den
následuje vánoční koncert v hradecké Městské hudební síni a pak se
hned vydám do Prahy, kde budu slavit s nejbližšími přáteli a kamarády.
Mám rád, když jsou Vánoce společenskou záležitostí, když se lidé
hodně setkávají. Doufám, že tomu
tak bude i letos.
Pomůžete mamince se štědrovečerní večeří?

To bohužel ne, vařit moc neumím.
Mou starostí je sehnat zajíce, kterého
máme k večeři na černé sladkokyselé omáčce, s rozinkami, mandlemi,
trochou uzeného masa a s houskovým knedlíkem. To je tradice, kterou
moji prarodiče přinesli z pohraničí,
kde vyrůstali. Kapra si dáváme jako
nášup. Já ale opravdu sám vařím
velmi málo, jen jednoduché věci
jako hemenex nebo si připravím
pomazánku. Do kuchařských pořadů
v televizi mě zvali jen tehdy, když
chtěli, abych zahrál na housle (říká
s úsměvem).
Všichni vzhlížíme k tomu, kdy
skončí epidemie koronaviru. Vy
koncertujete po celém světě, jak
vám poslední rok změnil vaše
plány?

Pro kulturu a pro nás osoby samostatně výdělečně činné představoval
poslední rok katastrofu. Mě zachránilo, že fungovalo alespoň znalectví
hudebních nástrojů. Tomu jsem se
věnovat mohl. Kdo je závislý jen na
koncertování, měl to hodně těžké.
Na zahraniční koncerty už jste se
letos dostal?

Ve srovnání s běžným stavem jsem
v zahraničí odehrál tak dvacet procent
koncertů. Vystupoval jsem v Benátkách, v Chorvatsku či Německu. Přišel
jsem ale o dva velké zájezdy po Americe a Asii. Za svůj život jsem vystupoval už v 62 zemích. Snad to bude příští
rok lepší.
Do které země se těšíte nejvíce, až
se vše vrátí k normálu?

Mám to rád v civilizovaných zemích od
nás na západ a na jih. Kolébkou houslí
a skvělou příležitostí ke koncertování je
samozřejmě Itálie. Líbí se mi ale i exotičtější destinace. Těším se do Indonésie, velice rád koncertuji na tamním
ostrově Jáva. Příští rok mě čeká také
Libanon, Izrael nebo Finsko.
Petr Buček

INFO
Jaroslav Svěcený (61)
Rodák z Hradce Králové je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů. Studoval na Pražské konzervatoři a Akademii
múzických umění. Vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u světových virtuosů
Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Jeho koncertní turné a festivalová
vystoupení obdivovali posluchači v USA, v celé Evropě, Mexiku, Chile, Rusku,
Maroku, Indonésii, Indii, Thajsku, Singapuru a řadě dalších zemí. Natočil téměř pět desítek CD a DVD s díly světových a českých autorů. Mnohé
z nich byly oceněny jako zlaté i platinové. Za svoji uměleckou činnost obdržel v roce 2010 Zlatou plaketu prezidenta republiky. Jaroslav Svěcený žije
v Radotíně.
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Foto: Petr Buček

Radotín má další
stovku nových stromů
Městská část Praha 16 se opakovaně zapojuje do
aktivit snažících se zmírnit klimatické změny, které
současně přinášejí kultivaci a zkrášlení zelených
ploch zejména v centrální části Radotína.

D

íky tomu se v letošním roce
uskutečnily hned dvě vlny
výsadeb vzrostlých stromů:
na jaře přibylo 56 listnáčů, nyní na
podzim to bude 100 stromů. „Pokračujeme v trendu civilizovaného světa
a snažíme se pomoci s bojem s klimatickými změnami. Tou nejprůkaznější a jasně viditelnou činností
nás jako zástupců města je právě
výsadba nových stromů, které ve velkém množství přispívají ke globálním
cílům, ale hlavně fungují především
v horkých letních dnech ke zlepšení
mikroklimatu v jinak rozpálených ulicích,“ vysvětluje důvody stále intenzivnějšího sázení vzrostlých dřevin
radotínský starosta Karel Hanzlík.
Ozelenilo se dalších 14 lokalit,
vznikají také nová stromořadí, například podél „vstupních bran“ do městské části – příjezdových komunikací
K Cementárně (22 platanů) a Výpadové (20 javorů). Nové stromy se

objevují dále například na Sídlišti, na
náměstí Osvoboditelů či v ulici Jarmily
Novotné. „Vysázených 100 stromů
v jedné vlně je rekordních, navíc společně s jarními pracemi to letos bude
celkem 156 nových přírůstků,“ upřesňuje tajemník úřadu Pavel Jirásek.
Celkový počet stromů, které přibyly
v Radotíně od roku 2018, tak přesáhne
číslo 400.
Listopadovou výsadbu provedla
společnost ANT Services, která zvítězila ve výběrovém řízení s cenou
zahrnující nejen výsadbu, ale také
tříletou údržbu stromů, zálivku
a záruku, vše za cenu 1 290 000 Kč.
Potřebné finance pocházejí z dotací
hlavního města Prahy, které se letos
opět podařilo městské části získat.
„Místa výsadeb jsou v předstihu citlivě vybírána i s ohledem, aby v zemi
nekolidovala s umístěnými inženýrskými sítěmi, případně aby stromy
nezasahovaly do budoucích projektů

Vedení radotínské radnice (zleva místostarosta Miroslav Knotek, starosta Karel Hanzlík a tajemník úřadu Pavel Jirásek)
při sázení platanů v areálu učiliště

a záměrů,“ shrnuje pečlivou přípravu
a práci mnoha lidí z radotínské radnice na probíhající výsadbě starosta
Hanzlík.
Jana Hejrová

Pečovatelky pomohou seniorům
s třetí dávkou

 ídliště (areál mateřské školy, u garáží, za zdravotnickým zařízením,
S
u Karlické ulice) – sakura ozdobná, javor cukrový, bříza bělokorá, šácholan
 áměstí Osvoboditelů (park pod Korunou, u Radotínského potoka, nové
n
sídliště) – jírovec maďal, morušovník bílý a černý, jeřáb oskeruše
 Cementárně („U Kestřánků“, stromořadí v SOU Radotín, park naproti
K
TS Radotín) – platan javorolistý, douglaska, jasan, habr
 ýpadová („U Ondřeje“, u domu s pečovatelskou službou, stromořadí
V
u Radotínského mostu) – javor babyka, javor mléč, platan javorolistý
Václava Balého (park u pomníku) – šácholan
Jarmily Novotné – jabloň mnohokvětá

Foto: Petr Buček

R

adotínské pečovatelky organizují pro seniory očkování třetí
dávkou přímo v domě s pečovatelskou službou. Kromě toho nabízejí vyřízení příspěvku na bydlení těm,
kterým nestačí důchod na zdražující
energie.
„Hlavní město Praha nám nabídlo
příjezd mobilního očkovacího týmu
pro klienty našeho domu s pečovatelskou službou, pro obyvatele sousedních malometrážních bytů, které obývají další důchodci, i pro pracovnice
domu,“ říká Simona Radová, sociální
pracovnice a zástupkyně vedoucí Pečovatelské služby Praha-Radotín.
Mobilní očkovací tým do Radotína
dorazí 14. prosince. Třetí dávku dostane okolo 80 procent klientů pečovatelského domu i vedlejší budovy s byty
pro seniory. „Dostanou ji všichni,
kterým uplynulo šest měsíců od druhé
dávky. Pokud se mezitím lhůta zkrátí
na pět měsíců, jak se o tom uvažuje,
budou naočkováni prakticky všichni
naši klienti,“ uvádí Simona Radová.
Pokud by Praha nezřídila mobilní
očkovací tým, čekala by pečovatelky
náročná organizace převozu jednot-

KDE SE NA PODZIM SÁZÍ?

Workshop
se zaměří
na děti
a finance

TÉMATA ON-LINE
WORKSHOPU JSOU:

P
nice pomoc seniorům, které postihly rostoucí ceny elektřiny a plynu.
„Jestliže se někdo ze seniorů dostal
do ekonomických problémů, pomůžeme mu s vyřízením příspěvku na
bydlení. Stačí, když nám zájemce podepíše formuláře, a my za něj celou
záležitost na úřadech vyřídíme,“ uvádí Simona Radová z pečovatelského
domu.

rojekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 16 zve
rodiče na on-line workshop
nazvaný Děti a finance s podtitulem
Bezpečí našich dětí aneb jak chytře
tvořit rezervy? Povede jej Veronika
Kalátová, která se zabývá finančním
vzděláváním a provozuje internetový
portál www.financnizralost.cz.
Workshop se koná 7. prosince
od 17:30, potrvá 90 minut a je zcela zdarma. Registrační formulář lze
získat zasláním zprávy na e-mail
mappraha16@gmail.com. Další informace k akci je možné vyhledat na facebookovém účtu MAP.Praha.16 nebo na
stránkách www.praha16.eu/MAP-II.

(red)

(red)

Sociální pracovnice pečují nejen o seniory, kteří obývají dům s pečovatelskou
službou.

livých seniorů na vakcinační místa.
„Významně se nám tím zjednoduší
práce spojená s očkováním,“ uznává
sociální pracovnice.
Dům s pečovatelskou službou kvůli zhoršené pandemické situaci zrušil
vánoční besedu pro seniory. Pokud to
podmínky dovolí, přijdou alespoň zahrát pod okna jejich domova hudebníci.
Kvůli situaci na trhu s elektřinou
a plynem nabízejí sociální pracov-

 nalýza finančních potřeb
A
a jakou roli v ní mají naše děti.
Který produkt zvolit/nezvolit
a proč na základě pyramidy
potřeb.
Pojistné produkty aneb bezpečí
na prvním místě, ale jak?
Desatero k dětskému účtu.
Cože? Dětský účet v minusu
aneb nedokonalost systémů.
Platební karta pro děti, zbláznili
jste se? Proč? – Je čas jít
s dobou!
Spořicí účet aneb učte děti
„včas“ nahradit kasičku či obálkovou metodu.
Penzijní spoření.
Stavební spoření.
Investice a jiné atraktivní možnosti dnešní doby – kryptoměny
nebo ETF?
Příprava na tlak/nátlak „finan
čních poradců“ aneb jak se
bránit manipulaci.

Seriál Radnice

19. díl seriálu Radnice: Mateřská škola funguje ve čtyřech budovách

P

rosincový díl seriálu Radnice
představuje fungování mateřské
školy, která patří mezi příspěvkové organizace zřizované Městskou
částí Praha 16. „Postavení školky je
tedy stejné jako v případě základní
školy, školní jídelny nebo radotínských technických služeb,“ vysvětluje
Pavel Jirásek, tajemník radotínského
úřadu.
Mateřská škola Praha-Radotín
a jejích sedmadvacet učitelek pečují
o vzdělávání dětí ve věku od tří do šesti let hned na čtyřech místech. Hlavní
budova sídlí na náměstí Osvoboditelů

a nese název Hastrmánek, její stavba byla dokončena v roce 1990. Patří
k ní tři odloučená pracoviště. Třídy
školky Kulíšek se nacházejí v Býšovské ulici nedaleko sokolovny. Tato část
vznikla na konci 70. let minulého století v rámci akce „Z“. Další pobočka,
Slunečnice, stojí na starém sídlišti a až
do roku 2000 fungovala jako závodní školka a jesle pro děti pracovníků
cementárny. Poslední součást školky
zřizované městskou částí sídlí kousek
od hlavní budovy. Třídy odloučeného
pracoviště v „Modřínku“ nahradily
v roce 2010 původní jesle.

V současné době se radotínská mateřská škola stará o více než 300 dětí.
Do pěti tříd hlavní budovy (Hastrmánek) dochází téměř 120 předškoláků,
sousedící Modřínek má zatím jen dvě
třídy a celkem 40 dětí. Na starém sídlišti navštěvuje čtyři třídy Slunečnice asi
90 malých obyvatel Radotína a konečně o 50 dětí pečují učitelky v Kulíšku
v Býšovské ulici.
„Vzdělávání dětí probíhá ve čtyřech budovách, což přináší složitější organizaci naší práce,“ říká Věra
Rohlíková, ředitelka Mateřské školy
Praha-Radotín. Podobně jako škola

prochází i školka v posledních letech
postupnou modernizací a rozšiřováním. Loni se nového sociálního
zařízení dočkala pobočka na starém sídlišti, před šesti lety proběhla
podobná oprava školky v Býšovské
ulici. Budovy jsou zateplené, tři kuchyně prošly obnovou před deseti
lety. Právě se chystá přístavba dvou
nových tříd nad hospodářským pavilonem Hastrmánku a Modřínku.
Tímto dojde k navýšení kapacity
o dalších padesát míst, aby i školka
byla připravena na zvyšování počtu
obyvatel Radotína.

Stejně jako škola čelí i zařízení pro
předškolní děti během koronavirové
pandemie řadě komplikací. Školka
přesto zůstávala v provozu i ve chvíli,
kdy mnoho podobných zařízení během lockdownu úplně zavřelo. „Museli jsme omezit kontakty s rodiči,
zrušili jsme řadu aktivit, některé třídy zamířily do karantény. Řešili jsme
zastupování učitelek, úklidu i kuchařek, neustále sledujeme měnící
se pravidla,“ vyjmenovává omezení
spojená s epidemií koronaviru Věra
Rohlíková.
(buč)
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Z úřadu

V pátek 10. prosince se otevře
nádražní podchod

Havárie teplovodu uzavřela
objížďku

P

Foto: Petr Buček

o necelé dva listopadové týdny
nemohli řidiči využívat objízdnou trasu po vozovce u Koruny,
která odvádí provoz jednoho jízdního pruhu z rekonstruované křižovatky. Na vině byla havárie teplovodu.
Odstávka dodávek tepla pro topení
a ohřev vody trvala jen několik hodin.
„Děkuji všem zainteresovaným za
rychlé řešení havarijní situace. Jakmile
jsme se dozvěděli o havárii teplovodu,
připravili jsme plán a především koordinaci s nedalekou stavbou křižovatky
na její co nejrychlejší odstranění,“
říká starosta Radotína Karel Hanzlík.
K přerušení potrubí teplovodu došlo
v místě, kde ulice Na Výšince odbočuje na silnici vedoucí ke Koruně.
Jedná se o vozovku na trase, po které
auta objíždějí rekonstruovanou křižo-

vatku pod Korunou. „Proto bylo nutné
rychle dočasně zprovoznit uzavřený
jízdní pruh pod parčíkem. Dostal částečnou asfaltovou pokrývku, aby po
něm mohla projíždět auta,“ vysvětluje
Karel Hanzlík.
Jakmile stavbaři zajistili obousměrný
provoz křižovatkou, pustili se dělníci do hledání závady na teplovodu.
Potrubí opravili tak, aby bylo možné
co nejdříve obnovit dodávky tepla do
bytů a domů. Odstávka tak trvala jen
několik hodin.
Doprava se vrátila na objízdnou
trasu po dokončení opravy teplovodu. Zároveň začala fungovat světelná signalizace na novém dočasném
přechodu pro chodce mezi Korunou
a rekonstruovanou křižovatkou.
(red)

Foto: Jana Hejrová

O zimní údržbu se městská
část dělí s hlavním městem

Cestující začnou opět využívat na radotínském nádraží podchod pod kolejištěm.

S

práva
železnic
zprovozní
10. prosince podchod pod tratí
před nádražní budovou. Nebudou tak muset využívat lávku nad
kolejištěm. Cestujícím se otevře nejen
nová část na straně k sokolovně, která
je přivede k novému třetímu a také

k dočasnému nástupišti u parkoviště
P+R. Do provozu se zhruba na půl
roku vrátí také stará část podchodu
před výpravní budovou.
Nová polovina podchodu má schody a
výtahy, do staré bude přístup po původním schodišti. Lidé s omezenou pohyb-

livostí nebo s velkými zavazadly mohou
nadále využívat spojení přes staré kolejiště, ale jen po domluvě s dohlížející osobou. Starou polovinu podchodu začnou
stavbaři nahrazovat novým ve druhé
polovině příštího roku.
(red)

V září 2022 skončí staré kotle na
tuhá paliva
Příští rok na podzim končí možnost používat kotle první a druhé emisní třídy
k vytápění nemovitostí. Hlavní město Praha už loni zakázalo topit v těchto
zařízeních uhlím, uhelnými briketami či koksem. Od příštího podzimu v nich
legislativa neumožňuje topit ani ostatními palivy.

Z

ájemci mohou využít kotlíkové
dotace z nového programu Zelená
úsporám, Praha navíc příští rok
spustí podporu pro nízkopříjmové
domácnosti, která pokryje až 95 procent
nákladů na výměnu zdroje tepla.
Zákon uvádí, že od 1. září 2022
musí kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW
splňovat parametry 3. emisní třídy.
Vytápění pevnými palivy je totiž jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí
znečišťujících látek a dodržením zásad
správného vytápění je možné dosáhnout výrazného snížení těchto emisí.
I při dodržování všech zásad správného vytápění však platí, že spalovací
zdroje na pevná paliva – kotle, kamna
a krby – zůstávají velmi významným
zdrojem emisí znečišťujících látek,
především prachových částic a na ně
navázaného benzo(a)pyrenu.

Ministerstvo životního prostředí
vydalo průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností
pevnými palivy. Publikace s titulem
„Jak správně topit a ušetřit“ radí, jak
správným vytápěním ušetřit finance,
ale také jak chránit své zdraví a zdraví
vašeho nejbližšího okolí a čeho se
vyvarovat, aby se bylo možné vyhnout
případným pokutám za nedodržení
zákonných požadavků. Publikace je
dostupná ve vestibulu u podatelny
ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23,
nebo v elektronické podobě na stránkách ministerstva (www.mzp.cz).
Třídu kotle je možné zjistit ze štítku
kotle nebo návodu k použití, případně ji
sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle. Na dotace na zastaralé kotle
i topidla lze čerpat dotace z programu
Nová zelená úsporám, který se rozběhnul

INFO
Kdo má zájem o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmovou domácnost, ať se obrátí
na uvedené kontakty: Milan Suchan, e-mail: milan.suchan@praha16.eu,
telefon: 234 128 237 nebo Jiřina Sýkorová, e-mail: jirina.sykorova@praha16.eu,
telefon: 234 128 269.

letos v říjnu. Hlavní město Praha chystá
další dotační program určený nízkopříjmovým domácnostem. Tato v pořadí již
čtvrtá řada kotlíkových dotací pokryje až
95 procent nákladů na nové zařízení – na
kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo
plynový kondenzační kotel.
Za sociálně slabé domácnosti považuje výzva ty, které mají průměrný
roční čistý příjem na člena domácnosti
žadatele doložený daňovým přiznáním
za rok 2020 maximálně 170 900 Kč
(14 242 Kč na osobu za měsíc). Výjimky
z povinnosti prokázat průměrnou výši
příjmu domácnosti mají v současné
době důchodci a studenti. Další informace je možné vyhledat na internetových stránkách www.sfzp.cz.
V současné době už běží předběžné
zjišťování zájmu o dotaci pro nízkopříjmové domácnosti. Nejedná se
zatím o závaznou žádost o kotlíkovou
dotaci. Magistrátu hlavního města
Prahy slouží informace pouze ke sběru
základních informací od potenciálních žadatelů a zároveň pro stanovení
výše alokace finančních prostředků na
kotlíkové dotace pro hlavní město.
(ožp)

Technické služby pečují nejen o vozovky, ale také o vybrané chodníky.

V

ětšinu radotínských komunikací mají na starost Technické
služby Praha-Radotín, o hlavní
dopravní tepny, stejně jako v jiných
částech metropole, pečuje Technická
správa komunikací hlavního města
Prahy (TSK). Pro tuto organizaci
činnost vykonávají Pražské služby,
potažmo firma Prostor. Podle rozpisu údržby od TSK se technickými
službami plánuje údržba ostatních
komunikací tak, aby práce na sebe
navazovaly nebo probíhaly ve stejných
lokalitách zároveň.
Systém úklidu se dělí podle důležitosti do tří kategorií. První a nejdůležitější kategorie zahrnuje především
přístupové cesty k objektům, v nichž
mají sídlo orgány rozšířené samosprávy,
k budovám škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím. Dále do
první kategorie patří pěší zóny, schody
a přechodové lávky, zastávky veřejné
linkové dopravy a přístupy k nim
a vybrané chodníky hlavních komunikací.
Jako druhé na řadu přicházejí
ostatní komunikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti
chodníků se odstraňují nejdříve na
přístupech ke vchodům do objektů
a v přístupech u přechodů pro chodce.
Poslední skupinu tvoří komunikace
malého dopravního významu, které se
v zimě neudržují.
V případě velké sněhové nadílky stanovuje plán údržby komunikací místa

pro jeho svoz. Technické služby mají
připraveno zhruba 45 tun posypové soli
a přibližně dvě tuny abrazivního materiálu, štěrku, který lze doplňovat podle
aktuálních potřeb z dalších lokálních
zdrojů. V oblasti CHKO, v oblastech
zdroje pitné vody a na vlakových přejezdech se používají inertní materiály.
Mapa s vyznačením pořadí úklidu,
seznamem komunikací a umístěním
nádob na posypový materiál a další
podklady k zimnímu úklidu jsou zveřejněny na úřední desce v ulici Václava
Balého a na internetových stránkách
městské části www.praha16.eu.
Radotínské technické služby mají
k dispozici až devět různých vozidel,
o údržbu se starají tři pracovní skupiny na odklízení sněhu. Lepší kontrole úklidu napomáhá rovněž webová
aplikace. Vybraná technická vozidla
využívaná při úklidu mají GPS zaměření a v on-line systému „Sledování
vozidel“ na webu městské části je
možné 24 hodin denně sledovat, zda
se již na tom zvoleném místě uklízelo
(pak je zde stopa některého z vozů),
nebo zda je lokalita teprve v úklidu.
Jízdní stopy jsou viditelné zhruba za
posledních 12 hodin.
Opakující se problémy s údržbou
dočasné lávky u nádraží, již má na
starost Správa železnic, která byla
již několikrát upozorňována na její
kluzký povrch, řeší vedení radnice
s hlavním stavbyvedoucím modernizace železniční trati.

INFO
Závady ve sjízdnosti je možné telefonicky hlásit na dispečink TSK:
257 015 440 (vozovky) a 257 015 310 (chodníky)
Dispečink Technických služeb Praha-Radotín: 603 212 287,
e-mail: dispecinkts@praha16.eu

(red)
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Kalendář

Kulturní program na prosinec pro Radotín a okolí
1. sT
5. ne
23. čt
15. st
29. st
 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, Přání Ježíškovi,

20:00, Klan Gucci, USA
Film je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského
módního domu. Tři desetiletí rodinné
historie, v níž nechybí láska, zrada,
dekadence, pomsta ani vražda, skládají
dohromady mozaiku toho, co všechno
s sebou nese slavná značka Gucci.
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto,
Jeremy Irons, Al Pacino a Salma Hayek
pod režisérskou taktovkou Ridleyho
Scotta.

2. čt

 KINO RADOTÍN

17:00, Tady hlídáme
my, ČR
Rodinná komedie o tom, jak z nefungujícího penzionu udělat Penzion pro
psy… a jejich páníčky. Hrají: Lukáš
Vaculík, Jitka Ježková, Veronika Divišová, Pavel Nový.
20:00, Tady hlídáme my, ČR

3. pá

Centrum Koruna - KKCK

(VELKÝ SÁL)

19:00, Kočovné divadlo
Ad Hoc: Il Congelator – Zmrazovač
Kultovní mafiánská opera s živým
orchestrem i mrtvolami.
Vstupné 220 Kč

KINO RADOTÍN

17:00, Karel, ČR
Celovečerní dokumentární film Karel
přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Renomovaná
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého
jednoho roku a díky jeho upřímné
otevřenosti vznikl nezvykle osobní, až
intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti
ani jeho skalním příznivcům nenaskytl.
20:00, Přání Ježíškovi, ČR
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné
trefnou situační komikou. Samozřejmě
nechybí ani správná dávka nefalšované
romantiky a sentimentu.

4. so

Centrum Koruna - KKCK

(VELKÝ SÁL, FAJNOVÝ DVŮR)

13:00, Adventní trhy,
koledy, workshopy, Mikuláši a čerti
z Gaudia

(VELKÝ SÁL, FAJNOVÝ DVŮR)
13:00, Adventní trhy

17:00, 2. adventní koncert: Kytarista
Štěpán Rak
Vstupné dobrovolné
Foto: Petr Buček

ČR
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné
trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí ani správná dávka
nefalšované romantiky a sentimentu.

Centrum Koruna - KKCK

K radotínskému adventu neodmyslitelně patří koncert virtuosního
kytaristy Štěpána Raka.

KINO RADOTÍN

Foto: Petr Doubrava

17:00, PRO DĚTI, Encanto, USA
Film z dílny Walt Disney Animation
Studios vypráví příběh neobyčejné
rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí
ukryti v kouzelném domě v pulzujícím
městečku v kolumbijských horách, na
podivuhodném a očarovaném místě
zvaném Encanto.
20:00, Není čas zemřít, USA
James Bond, agent 007, skončil aktivní
službu a užívá si zasloužený odpočinek
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého
trvání – objeví se totiž jeho starý
přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho
o pomoc. Mise na záchranu uneseného
vědce se ukáže být zrádnější, než se na
začátku zdálo.

Celovečerní
dokumentární film Karel přináší
ojedinělý pohled do soukromí a do
duše Karla Gotta. Renomovaná
režisérka Olga Malířová Špátová
natáčela s Karlem Gottem po
dobu celého jednoho roku a díky
jeho upřímné otevřenosti vznikl
nezvykle osobní, až intimní pohled
na život slavného zpěváka, jaký se
doposud široké veřejnosti ani jeho
skalním příznivcům nenaskytl.

6. po

Centrum Koruna - KKCK

7. út

Centrum Koruna - KKCK

Bez domova, USA
Vůbec poprvé ve filmové historii je
odhalena totožnost Spider-Mana
a náš dobrý soused již nedokáže
oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man
požádá o pomoc Doctora Strange.
Jenže tím rozpoutá nebezpečný
chaos, jenž mu dá poznat, co to
opravdu znamená být Spider-Man.

(FAJNOVÁ KAVÁRNA)

17:00, Jak si Pán Bůh
postavil betlém – první díl z cyklu
Hádala se duše s tělem
Čtení, zamyšlení a rozjímání nad
adventním časem s radotínským páterem Timotejem

(Velký sál)

15:00, Čaj o třetí:
Vystoupení dívčího kvarteta Meda
Tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů

8. sT

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, Resident Evil:

Raccoon City, USA
Tento původní příběh, odehrávající
se v roce 1998, zkoumá tajemství tajemného Spencer Mansion a nešťastného Raccoon City.

20:00, Resident Evil: Raccoon City, USA

9. čt

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, West Side Story,

USA
Nová adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side
Story vypráví příběh zakázané lásky
a rivality mezi dvěma pouličními
gangy. Režie: Steven Spielberg.

10. pá

 KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI,

Tajemství staré
bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka
Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba
a dalších postav opustili tvůrci ve
chvíli, kdy každá pohádka končí.

20:00, West Side Story, USA
Nová adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story
vypráví příběh zakázané lásky a rivality
mezi dvěma pouličními gangy. Režie:
Steven Spielberg.

11. so

Centrum Koruna -

KKCK
(FAJNOVÝ DVŮR)

KINO RADOTÍN

KINO RADOTÍN

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, Karel, ČR

20:00, Poslední noc v Soho, USA
Londýn umí být náročný. A byl takový i
ve „zlatých šedesátých“. Britský režisér
Edgar Wright mísí retro náladu s hororovou story.

15:00, Divadlo Toy Machine: Betlém
Hudební pohádka s loutkami pro celou
rodinu

Bára Hrzánová vystoupí s kapelou
Bachtale Apsa.

15:00, 3. adventní koncert: Pěvecký
sbor SUDOP a orchestr ZUŠ K. Slavického
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční,
vstupné dobrovolné

17:00, PRO DĚTI, Encanto, USA
Film z dílny Walt Disney Animation
Studios vypráví příběh neobyčejné
rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí
ukryti v kouzelném domě v pulzujícím
městečku v kolumbijských horách, na
podivuhodném a očarovaném místě
zvaném Encanto.

20:00, West Side Story, USA

19:30, Koncert: Bára Hrzánová, Mário
Bihári a Bachtale Apsa
Bára Hrzánová je nejen vynikající
herečka, ale také všestranná zpěvačka,
pro kterou jsou romské písně srdeční
záležitostí. Kapela Bachtale Apsa patří
k tomu nejlepšímu, co v současnosti
naše romská hudební scéna nabízí.
Vstupné 350 Kč

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

17:00, PRO DĚTI, Tajemství staré
bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka
Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba
a dalších postav opustili tvůrci ve
chvíli, kdy každá pohádka končí.
20:00, Přání Ježíškovi, ČR
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné
trefnou situační komikou. Samozřejmě
nechybí i ta správná dávka nefalšované
romantiky a sentimentu.

12. ne

 KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI,

Tajemství staré
bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka
Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba
a dalších postav opustili tvůrci ve
chvíli, kdy každá pohádka končí.

16. čt

 KINO RADOTÍN
 1
 7:00, Spider-Man:

20:00, Spider-Man: Bez domova, USA

17. pá

 Centrum Koruna -

KKCK (Sál ateliér)

15:00, Přednáška
Letem světem o očních chorobách
MUDr. Martin Fučík z Oční kliniky
Lexum o nejčastějších očních chorobách

KINO RADOTÍN

17:00, PRO DĚTI, O Čertovi a jiné
vánoční pohádky, ČR
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české
animace a tradičních příběhů a tradic.
Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi, natočená na
námět stejnojmenné knihy výtvarníka
Pavla Čecha.
20:00, Spider-Man: Bez domova, USA
Vůbec poprvé ve filmové historii je
odhalena totožnost Spider-Mana a náš
dobrý soused již nedokáže oddělit
svůj běžný život od riskantního života
superhrdiny. Spider-Man požádá
o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu
dá poznat, co to opravdu znamená být
Spider-Man.

18. so

 KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI,

O Čertovi a jiné
vánoční pohádky, ČR
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české
animace a tradičních příběhů
a tradic. Hlavní součástí pásma je
pak nejnovější pohádka O čertovi,
natočená na námět stejnojmenné
knihy výtvarníka Pavla Čecha.
20:00, Známí neznámí, ČR
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se
sejdou v pražském bytě, aby oslavili
příchod nového roku. Hrají: Táňa
Pauhofová, Klára Issová, Martin
Hofmann.

19. ne

 KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI,

Myši patří do nebe,
ČR
Český animovaný film režisérů Jana
Bubeníčka a Denisy Grimmové podle
stejnojmenné knihy Ivy Procházkové.
Vypráví o myšce Šupito a lišákovi
Bělobřichovi.

22. st

 KINO RADOTÍN
 17:00, Karel, ČR

Celovečerní
dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše
Karla Gotta. Renomovaná režisérka
Olga Malířová Špátová natáčela
s Karlem Gottem po dobu celého
jednoho roku a díky jeho upřímné
otevřenosti vznikl nezvykle osobní,
až intimní pohled na život slavného
zpěváka, jaký se doposud široké
veřejnosti ani jeho skalním příznivcům nenaskytl.

20:00, Zátopek, ČR
Film režiséra Davida Ondříčka o Emilu
Zátopkovi a jeho ženě Daně Zátopkové.
 KINO RADOTÍN
 17:00, The Matrix

Resurrections, USA
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu
Reeves) zdánlivě poklidný život jako
Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu
předepisuje modré pilulky. Potkává
každý den Trinity (Carrie-Anne Moss),
ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který
mu nabídne červenou pilulku, aby
znovu otevřel svou mysl Matrixu.

20:00, The Matrix Resurrections, USA

26. ne

 NÁMĚSTÍ SV. PETRA

A PAVLA

16:00, Pražská
mobilní zvonohra Petra R. Manouška
okolo 17:30, Slavnostní ohňostroj

27. po

 KINO RADOTÍN
 14:00, PRO DĚTI,

O Čertovi a jiné
vánoční pohádky, ČR
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české
animace a tradičních příběhů
a tradic. Hlavní součástí pásma je
pak nejnovější pohádka O čertovi,
natočená na námět stejnojmenné
knihy výtvarníka Pavla Čecha.

17:00, PRO DĚTI, ZPÍVEJ 2, USA
Animovaný film přináší velké sny
a ještě větší hudební hity. To je svět
Bustera Moona, odvážného koaláka,
který se odhodlal uspořádat největší
talentovou show.
20:00, Karel, ČR
Celovečerní dokumentární film Karel
přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Renomovaná
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého
jednoho roku a díky jeho upřímné
otevřenosti vznikl nezvykle osobní, až
intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti
ani jeho skalním příznivcům nenaskytl.

28. út

 KINO RADOTÍN
 14:00, PRO DĚTI,

Encanto, USA
Film z dílny Walt Disney Animation
Studios vypráví příběh neobyčejné
rodiny Madrigalových. Madrigalovi
žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských
horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto.

17:00, PRO DĚTI, Tajemství staré
bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka
Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba
a dalších postav opustili tvůrci ve
chvíli, kdy každá pohádka končí.

20:00, Spider-Man: Bez domova, USA
Vůbec poprvé ve filmové historii je
odhalena totožnost Spider-Mana a náš
dobrý soused již nedokáže oddělit
svůj běžný život od riskantního života
superhrdiny. Spider-Man požádá
o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu
dá poznat, co to opravdu znamená být
Spider-Man.
 KINO RADOTÍN
 14:00, PRO DĚTI,

Tajemství staré
bambitky 2, ČR
Příběh napraveného loupežníka
Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba
a dalších postav opustili tvůrci ve
chvíli, kdy každá pohádka končí.
Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo
a s ním i láska Aničky a Jakuba.

17:00, PRO DĚTI, Encanto, USA
Film z dílny Walt Disney Animation
Studios vypráví příběh neobyčejné
rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí
ukryti v kouzelném domě v pulzujícím
městečku v kolumbijských horách, na
podivuhodném a očarovaném místě
zvaném Encanto.
20:00, Šťastný nový rok 2: Dobro
došli, ČR
Za volným pokračování filmu Šťastný
nový rok s podtitulem Dobro došli
znovu stojí scenáristka a producentka
Adriana Kronerová a režisér Jakub
Kroner. Příběh dlouho očekávaného
snímku začíná tím, že Marek (Ján Koleník) požádá o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se točí kolem
jejich svatby u „československého“
moře v malebném Chorvatsku.

30. čt

 KINO RADOTÍN
 14:00, PRO DĚTI,

Myši patří do nebe,
ČR
Český animovaný film režisérů
Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové podle stejnojmenné knihy
Ivy Procházkové. Vypráví o myšce
Šupito a lišákovi Bělobřichovi.

17:00, PRO DĚTI, Myši patří do nebe, ČR
20:00, Šťastný nový rok 2: Dobro
došli, ČR
Za volným pokračování filmu Šťastný
nový rok s podtitulem Dobro došli
znovu stojí scenáristka a producentka
Adriana Kronerová a režisér Jakub
Kroner. Příběh dlouho očekávaného
snímku začíná tím, že Marek (Ján
Koleník) požádá o ruku Hanu (Táňa
Pauhofová). Následující děj se točí
kolem jejich svatby u „československého“ moře v malebném Chorvatsku.

KINO RADOTÍN
KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA
(KKCK)

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

Tipy kina Radotín
1/ THE MATRIX RESURRECTIONS, USA
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako
Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu
předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale
navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne
červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.
2/ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI, ČR
Příběh dlouho očekávaného snímku začíná tím, že Marek (Ján Koleník) požádá
o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se točí kolem jejich svatby
u „československého“ moře v malebném Chorvatsku. „Film jsme natáčeli
v době končícího lockdownu za přísných opatření. Bylo to dobrodružství a je
malý zázrak, že se to podařilo a natočilo bez újmy,“ prozrazuje Ján Koleník
a pokračuje: „Jsem za to vděčný a nepovažuji to za samozřejmost. Byla to
moje jediná zahraniční cesta v tomto období. Proto na to vzpomínám i jako na
dovolenou. Doufám, že se ta příjemná letní a dovolenková nálada přenese i na
plátna kin.“
3/ SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA, USA
Vůbec poprvé ve filmové historii
je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již
nedokáže oddělit svůj běžný život
od riskantního života superhrdiny.
Spider-Man požádá o pomoc
Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá
nebezpečný chaos, jenž mu dá
poznat, co to opravdu znamená být
Spider-Man.

UZÁVĚRKA TOHOTO VYDÁNÍ NOVIN PRAHY 16 BYLA 25. LISTOPADU. AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ MOHOU MĚNIT PROGRAM NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ.
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Inzerce

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

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA
Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

nabídka
NABÍDKA zaměstnání:
ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,
přijme na pozici:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH
POTRAVIN
POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- plný
nebo zkrácený
úvazek
– jednosměnný
provoz pondělí-pátek
– plný nebo zkrácený úvazek

POKLADNÍ SKLADNÍK
– PRODAVAČ(KA)

– jednosměnnýprovoz
provoz pondělí-pátek
- jednosměnný
pondělí-pátek
plnýmají
nebo
úvazek
– všechny -pozice
1x za zkrácený
3 týdny sobotní
směnu 6:30–13:00
Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Rozenský Aleš

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

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

JUDr. Simona Rašková
advokátní kancelář

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace
Služby firemního právníka na míru
IT právo
Vymáhání pohledávek,
řešení sporů

tel.: 737 473 278

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

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

SKLADNÍK

Bufet ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

- jednosměnný
provoz pondělí-pátek
KUCHAŘ-KA
– plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
POMOCNÁ
KUCHAŘKA
sobotní
směnu
6:30 - 13:30
– plný nebo zkrácený úvazek

Tel.: 777 66Tel.:
1111,
608
777
977
po 14. hodině
777 66
1111
po 14.
hodině
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Informace
Informace

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!

pro
pro inzerenty
inzerenty

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení sklepů, bytů atd.
Stěhování

Vážení inzerenti,
informační Vážení
měsíčníinzerenti,
periodikum Noviny
informační
měsíční
periodikum
Noviny
Prahy 16 pro
správní
obvod Prahy
16
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
Lipence
a Lochkov)
Lipence
a Lochkov)vydává
vydáváMěstská
Městskáčást
Praha
1616
v nákladu
část
Praha
v nákladu6 280
6 280výtisků.
výtisků.
V
V případě
případě zájmu
zájmu inzerovat
inzerovat vvnašem
našem
periodiku získáváte výhody.
periodiku získáváte výhody.

Tel.: 773 484 056
Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín
KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,
SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940 www.hanarozenska.tk

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
VÝHODNĚJŠÍ
CENA ZVEŘEJNĚNÍ
VÝHODNĚJŠÍ
CENA
INFORMACÍINFORMACÍ
O FIRMĚ POODOBU
ZVEŘEJNĚNÍ
FIRMĚ
1 ROKU
ZDARMA
PO DOBU
1 ROKU
ZDARMA

Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce

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

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

rekonstrukce
bytu domu
nebytových prostor

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907

tel.: 777 670 326

michalvavricka@seznam.cz

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

CENÍK INZERCE
INZERCE
CENÍK
Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

272.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

8,810.00

1/2

260 x 190

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00

Ceny inzerátu zahrnují 21% sazbu DPH.
Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat
Podklady pro inzerci můžete zasílat
v těchto
formátech:
DOC
v těchto
formátech:
DOC(text),
(text), PDF,
PDF,
JPEG,
GIF,
TIFa aBMP
BMP
PSD,PSD,
JPEG,
GIF,
TIF

ADRESA REDAKCE
ADRESA
REDAKCE
Úřad
Praha1616
Úřadměstské
městskéčásti
části Praha
Václava
23/3
Václava Balého
Balého 23/3,
153
15300
00Praha-Radotín
Praha-Radotín
PŘÍJEM INZERCE
PŘÍJEM
INZERCE

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

CYCLESTAR s.r.o.

RADOTÍN

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK
FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

DOPRAVA PO CELÉ ČR
VYROBENO V ČR
F.L.Y. 20“ 8,1 kg
do 8 990 Kč
F.L.Y. 24“ 9,5 kg
do 10 990 Kč

Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

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

www.elektrokolo.cz

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957
www.kacenikuchar.cz
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Sport/sudoku/inzerce

Aerobic Team Praha slaví 20. výročí

V

roce 2020 uplynulo 20 let od
založení klubu sportovního
aerobiku z Velké Chuchle.
Aerobic Team Praha založila trenérka a choreografka Veronika Buriš
(Vrzbová) a prvních deset let fungoval
pod záštitou TJ Sokol Chuchle. Od roku
2010 využívá areál K8 ve Velké Chuchli.
Za 20 let své existence se z malého
družstva aerobikových nadšenců stal
jeden z nejlepších a nejúspěšnějších
klubů v České republice, který se prosazuje také na světové úrovni. Od roku
2002 jsou závodnice oddílu Aerobic
Team Praha členkami reprezentace
České republiky a s každoroční pravidelností obsazují medailové pozice

na mezinárodních soutěžích. V roce
2007 přivezly do Velké Chuchle první
dva tituly mistryň světa. Za 20 let
svého působení získaly neuvěřitelných 70 titulů pro šampionky České
republiky, 19 titulů evropských mistryň
a 17krát slavily světový titul.
Kvalita klubu je také každoročně
oceněna v pořadí klubů Českého svazu
aerobiku. Tento žebříček je sestaven
z úspěchů a účastí závodníků ve sva-

V

INFO
Aerobic Team Praha pořádá 3. prosince oslavu 20. výročí fungování klubu.
Akce zahrnující vystoupení členek klubu se koná v aule radotínské základní
školy od 17 hodin. Vstupné je 50 Kč. Součástí akce bude také tombola.

KATEGORIE PODLE ROČNÍKŮ
A DÉLKY ZÁVODŮ:
2016 a mladší:
25 m (možno s pomůckami)
2015:
25 m prsa a volný způsob
(možno s pomůckami)
2014:
25 m prsa a volný způsob
2013:
25 m prsa a volný způsob
2012:
50 m prsa a 25 m volný způsob
2011:
50 m prsa a 25 m volný způsob
2010:
50 m prsa a 25 m volný způsob
2009:
50 m prsa a 50 m volný způsob
2008:
50 m prsa a 50 m volný způsob
2007:
100 m prsa a 50 m volný způsob
2006:
100 m prsa a 100 m volný způsob

chetník 2021 se mohou hlásit zájemci
narození mezi roky 2007 až 2016.
Přihlášku naleznou na internetových
stránkách www.biotopradotin.cz.
Foto: Petr Buček
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řešeníSudoku
Lehká
– řešení
poskytlo
vydavatelství Balzám.

Přístrojová (suchá) pedikúra
Relaxační masáž chodidel

723 123 553
www.cviceniprozdravi.cz
www.vasenohy.cz
jsvendova1@gmail.com

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.

Těžká –

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

62
51
73
26
34
97
45
18
89

luštitelé z prosincového
vydání novin získávají
řešení
Těžká – řešení
knihu darovanou
Knihovnou Radotín.

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Zpracování daňových
přiznání a mezd
pro firmy, živnostníky,
bytová družstva a SVJ.
Tel. 605 809 856
www.uctobenillo.cz,
posta@uctobenillo.cz
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Praha 5 – Slivenec
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NEHTOVÁ ROVNÁTKA

Úroveň: Těžká

Úroveň: Lehká
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Do zavedené rodinné firmy v Lipenecké tržnici sháníme
SKLADNÍKA/ŘIDIČE na plný úvazek.
Pevná pracovní doba, 200Kč/hod.,
práce na smlouvu a další benefity.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu zasílejte životopis na rosa@rosaimport.cz
www.rosaimport.cz

(atp)

V krytém bazénu poplave mládež
o medaile
neděli 19. prosince se
v radotínském bazénu konají
veřejné závody pro mládež.
Na akci nazvanou Radotínský Pla-

ROSA Import s.r.o.

zových soutěžích za danou sezonu.
Aerobic Team Praha se od založení této
ankety v roce 2010 pravidelně umísťuje
na předních příčkách.
Důkazem kvality trenérské práce
je také ocenění hlavní trenérky klubu
Veroniky Buriš v soutěži „Díky, trenére!“. Veronika byla vybrána mezi
30 nejúspěšnějších trenérů mládeže
v České republice.
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www.restauraceubucka.cz
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Sport

Před půlstoletím se v Radotíně zabydlel badminton
Foto: Petr Buček

Mojmíru Hnilicovi bylo šestnáct, když se v radotínské sokolovně začal v roce 1971 hrát badminton. Pár let nato se stal členem oddílu, se kterým spojil velkou část svého života. Radotínský badminton se stal extraligovým, vychovává řadu talentů
ověnčených tituly a velmi dobrými výsledky i v mezinárodním měřítku.

Mojmír Hnilica na oslavách 50 let badmintonu v Radotíně, které se konaly
v kavárně Kulturně-komunitního centra Koruna.

J

ak to přesně bylo se začátky
badmintonu v Radotíně?

Na podzim roku 1971 založil profesor Ivan Hana na gymnáziu
kroužek sportovních her. Zaměřil
se na různé sporty, ale během krátké
doby se v jeho rámci dostal do popředí
badminton. Hrálo se v sokolovně.

Byl jste i vy u samotných začátků?

Přidal jsem se v roce 1974, když jsem
maturoval. To už se z kroužku stal
sportovní oddíl pod křídly Spartaku
Radotín, později Radotínský SK. Dnes
jsme součástí Sokola.
Jak byl tehdy na začátku 70. let
badminton známý jako sport?

Troufám si říct, že to byl jeden z nejpopulárnějších sportů, ale ve zcela
jiné formě. Hrál se na chatě, u řeky

a cílem bylo dosáhnout na co možná
nejvíc úderů. Závodní větev se ale brzy
oddělila, na mezinárodní úrovni měl
český badminton už tehdy velmi dobré
výsledky, v Praze fungovalo několik
závodních oddílů. Do většího povědomí
se badminton dostal až v 90. letech, kdy
se zařadil mezi olympijské sporty. Dnes
se Česko v evropském srovnání pohybuje okolo 16. místa.
Osobně jste s badmintonem svázaný téměř pět desítek let – jako
hráč, trenér a mezinárodní rozhodčí, který se dostal až na olympijské hry. Co vám tento sport dal?

Obrátilo mi to svět naruby, vše se
u mne točí kolem badmintonu. Po
roce 1989 jsem se stal předsedou
oddílu a rozjel jsem kariéru mezinárodního rozhodčího. U badmin-

tonu jsem potkal manželku, hrají ho
všechny moje děti. Většinu volného
času jsem spojil s tímto sportem.
Zavzpomínejte ještě také na
začátky v sokolovně. Jak jste tam
tehdy hrávali?

Hrálo se na parketách, na ně jsme
před tréninkem malovali křídou lajny.
Síť jsme zavěšovali na stojany, které
atleti používali pro skok vysoký. Hráli
jsme s plastovými míčky z východního
Německa s gumovou hlavičkou, péřové
byly nedostupné. Rakety rovněž z NDR
měly kovovou hřídelku a dřevěnou
hlavu. Celokovové se k nám dostaly až
později, dílem ze Západu a pak také ze
Sovětského svazu. V současnosti hrajeme s grafitovými raketami.
Které momenty v padesátileté
historii badmintonu v Radotíně
považujete za nejdůležitější?

První hráčkou oddílu, která to dotáhla
na tituly mistryně republiky, byla
Alena Parkánová. To bylo na přelomu 70. a 80. let. Tehdy už jsme měli
dva týmy. Začali jsme spolupracovat
s oddílem z Týnce nad Sázavou, abychom ještě posílili. To nám přineslo
tituly v dorostenecké kategorii. Já
jsem se poté přestěhoval na Roztyly,
kde jsem na tamní škole rozjel badmintonový kroužek a později i oddíl.
Ten jsme poté propojili se Sokolem
Radotín. Následovalo spojení se slavnou značkou Meteor Praha, který byl
ve finančních problémech.

Co toto spojení přineslo?

Radotínský oddíl se tak stal extraligovým. Meteor přivedl silný tým
dospělých, my jsme měli velmi dobrou mládež. Na přelomu tisíciletí
jsme tak vyhrávali snad všechny soutěže, ve kterých jsme účinkovali. Naše
základna se rozrostla do takové míry,
že jsme měli sedm dospělých týmů –
od áčka až po géčko. To už bylo organizačně hodně náročné, dnes máme
čtyři týmy dospělých.
Jak se zrodilo spojení s Vinoří,
které dodnes funguje?

Tatínek jednoho z našich hráčů byl
ředitelem základní školy ve Vinoři, kde
dostavěli moderní badmintonovou
halu s pěti kurty. Část našeho oddílu
sídlícího na Jižním Městě zaměřeného na mládež jsme tak přesunuli do
Vinoře. A já jsem se tehdy v roce 2007
přestěhoval zpátky do Radotína a pustil jsem se do kariéry mezinárodního
rozhodčího.
To ještě nestála v Radotíně sportovní hala. Co badmintonu přineslo
její dokončení?

Díky hale jsme se zase pustili do intenzivnější práce s mládeží. Začínali jsme
téměř od nuly a dneska vozíme tituly
z mistrovství republiky. A náš největší

talent Kateřina Mikelová míří k pozici
české badmintonové jedničky.
Jaký bude další vývoj radotínského
badmintonu?

Dalším pragmatickým krokem bude
odloučení od vinořské základny. Od
příštího podzimu plánujeme návrat
k ryze radotínskému oddílu. Kvůli dotacím je pro nás praktičtější, když budeme
fungovat samostatně. Ze stejného
důvodu se od nás oddělila nedávno naše
pobočka v Mníšku pod Brdy, kde dnes
trénuje už 90 dětí. Sokol Radotín bude
nadále vychovávat mládež a první oddíl
dospělých bude začínat ve druhé nejvyšší lize s tím, že bychom rádi vybojovali extraligu. Cílem je nastupovat mezi
nejlepšími s našimi hráči a bez cizinců,
bez kterých se většina mužstev v nejvyšší soutěži neobejde. Věřím, že na to
máme, náš oddíl se dnes chlubí třemi
nejlepšími dorostenci v Praze.
Narušil vaše plány nějakým způsobem covid?

Dlouho jsme nemohli do haly, trénovali jsme venku a některé děti s trénováním úplně skončily. Po covidu už se
na tréninky nevrátily. Ale už se nám
zase daří nabírat nejmladší zájemce
o náš sport.
Petr Buček

INFO
Badmintonové tréninky pro začátečníky se konají ve sportovní hale vždy
v pondělí, středu a čtvrtek odpoledne.

Fotbalisté bojují v přeboru o střed tabulky V basketbalovém oddíle RSK

P

Hamburku, který Olympii Radotín
trénoval v její nejúspěšnější třetiligové sezoně. Tehdy za radotínský
tým nastupovala řada cizinců, někteří
z nich se nyní prosazují i v první lize.
Například Slovák Samuel Dancák pravidelně hraje v Mladé Boleslavi a za
České Budějovice střílí góly Nigerijec
Fortune Bassey.
Dnešní tým radotínské Olympie
tvoří zhruba z půlky zdejší odchovanci, které doplňují talentovaní hráči
jiných pražských oddílů. Spolupracuje také s třetiligovým Motorletem,
kam odcházejí z Radotína nadějní
hráči mládežnických týmů. A naopak
Motorlet Olympii půjčuje hráče, kteří
potřebují hrát mužskou soutěž.
„Tým má sílu, kluci bojují, na jaře
chceme přinejmenším stejný počet
bodů jako na podzim. Kádr chceme
udržet pohromadě, případně o jednoho až dva hráče posílit. Máme na
lepší polovinu tabulky přeboru,“ věří
trenér Jaroslav Louda. Nejvíce mu
v týmu schází klasický útočník. Góly
na podzim nejčastěji stříleli záložníci.
„Útočníci jsou žhavým zbožím, sehnat
dobrého hráče není jednoduché. Třeba
ale zafunguje pověst dobré party, která
náš tým provází, a někoho do týmu
přilákáme,“ říká trenér.
Olympia Radotín má ještě jednu
výhodu – zázemí stadionu je na
poměry Pražského přeboru nadprůměrné. Fotbalisté mají v nové budově
s tribunou k dispozici společnou prostornou šatnu a také tělocvičnu. Venku
využívají osvětlené hřiště s umělým
povrchem a také malé hřiště hned
vedle hlavní hrací plochy.
Petr Buček

už trénuje 50 nadějí
Foto: Archiv RSK basket

Foto: Saladiak

Poslední kolo první půlky
sezony končila Olympia
s bilancí šesti výher, tří
remíz a šesti proher. Pak
následovala ještě předehrávka jarního kola, ve
které Olympia nastoupila proti lídrovi přeboru
Dukle Jižní Město. Do
86. minuty drželi radotínští fotbalisté proti favoritovi remízový stav 2:2.
Dukla nakonec dvěma
góly zápas zlomila ve svůj
prospěch.
„Mým pohledem to
mohlo být na podzim
ještě lepší, ale ve srovnání
s minulými nedohranými
sezonami je to dobré.
Nesmíme však polevit,
stačí pár zápasů na jaře
prohrát a klid bude pryč,“
Trenér radotínských fotbalistů Jaroslav Louda
říká Jaroslav Louda, trenér
radotínských fotbalistů.
řed třemi lety usilovala Olym- Pražský přebor má pověst vyrovnané
pia Radotín o postup do druhé a náročné soutěže, některé jeho zápasy
nejvyšší fotbalové soutěže. Pak kvalitou převyšují i divizi – soutěž
Českou fotbalovou ligu (ČFL) i vysoké o stupínek vyšší. Výhodou přeboru je,
ambice opustila a dobrovolně sestou- že na rozdíl od divize nezatěžuje týmy
pila o dvě soutěže níž do Pražského pře- časově náročným a drahým cestováboru. Tam to s ní nejdříve nevypadalo ním po Čechách.
Tým Olympie Radotín patří v předobře, ale covid nedovolil dvě sezony
dohrát a radotínští fotbalisté díky tomu boru k těm, které sázejí na mladé
hráče. Věkový průměr se pohybuje
zůstali v nejvyšší pražské soutěži.
V přeboru si letos na podzim okolo 22 let. „Vedle našich odchonevedli špatně. V tabulce jim sice vanců dáváme příležitost mladým
patří až 12. příčka, ale na třinácté hráčům z výše postavených pražských
místo, které znamená sestup, mají na klubů, kteří u nás mají větší šanci, že
první pohled komfortní náskok jede- si zahrají soutěžní zápasy,“ uvádí Jaronácti bodů. Naopak jen šest bodů dělí slav Louda. Pár hráčů do Radotína
radotínské fotbalisty od pátého místa. doporučil David Jarolím, bývalý hráč

Basketbalisté kategorie do 17 let oddílu RSK Radotín

R

adotínský basketbal pod hlavičkou oddílu RSK se před třemi
lety opět pustil do práce s mládeží a dnes má ve třech věkových kategoriích okolo padesáti mladých hráčů
a hráček. „Když jsme práci s mládeží
před třemi lety obnovili, samozřejmě
hned nepřicházely skvělé výsledky.
Ale v letošní sezoně náš tým hráčů do
17 let z prvních čtyř utkání v pražské
soutěži třikrát vyhrál,“ říká Karel Švejkovský, trenér a předseda oddílu.
Pětice mládežnických trenérů
Radotínského sportovního klubu
se stará o týmy hrající v kategoriích
U12, U15 a U17. Tým mužů nastupuje ve druhé třídě pražských soutěží.
„I v prvním týmu mužů dáváme příležitost hlavně mladým hráčům,“ uvádí
Karel Švejkovský. Ostatní dospělí
členové oddílu si pro letošní sezonu
vytvořili vlastní radotínskou ligu
a budou se utkávat v několika týmech
mezi sebou.
Své zápasy na podzim rozehrály
také týmy mladších hráčů do dvanácti a patnácti let. I v jejich případě

se podařilo posbírat několik výher.
„V nejmladším týmu dáváme šanci
i několika hráčkám, i když založení
ženského družstva zatím neplánujeme. Děvčat je bohužel zatím málo,“
popisuje Karel Švejkovský.
Na konci listopadu vyhlíželi basketbalisté úpravu ve sportovní hale
v podobě instalace stahovacích košů
pro minibasketbal, aby i nejmladší členové oddílu mohli hrát na regulérním
hřišti. „Díky sportovní hale máme
v Radotíně zázemí, jaké se moc jinde
v Praze nevidí,“ uzavírá Karel Švejkovský.
(buč)

INFO
Přípravka basketbalového oddílu
RSK Radotín přivítá zájemce
v pondělí od 15:30 a ve čtvrtek od
17 hodin ve sportovní hale. Hlásit
se mohou žáci prvního stupně
základních škol, vítány jsou
i starší děti. Aktuální informace
na www.rskbasket.cz.
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Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Živo v Koruně, připomínka 17. listopadu a čtení v knihovně

Jitka Herzánová v knihovně představila dvě knihy, ve kterých píše o svých zážitcích delegátky
cestovní kanceláře.

Foto: Petr Buček

Foto: Dana Radová

Starosta Karel Hanzlík s místostarostou Miroslavem Knotkem položili 17. listopadu pamětní
kytice ke Stromu svobody a demokracie, který roste v Loučanské ulici před druhým stupněm
základní školy. Další vzpomínku věnovali Stromu republiky, který stojí v ulici Václava Balého
kousek od radnice.

Na Svatomartinský lampionový průvod i setkání se svatým Martinem dorazilo do Fajnového dvora
mnoho rodin s dětmi a krásnými lampiony.

Foto: Dana Radová

Foto: Dana Radová

Badmintonisté si ve Fajnové kavárně připomínali 50 let dlouhou historii tohoto sportu v Radotíně.
Na akci se ukázal také Petr Koukal, šéf badmintonového svazu (druhý zleva).

Tvůrčí dílny pro seniory se v Koruně (v Centru pod jednou střechou) zaměřily mimo jiné na
adventní věnce.

PF 2022

Odpoledne v halloweenském duchu připravily koordinátorky projektu Fajn nový dvůr u Koruny
se studentkami Gymnázia Oty Pavla.

Příjemné a poklidné prožití vánočních svátků
a v roce 2022 mnoho radostných dní Vám přeje
Městská část Praha 16 (Radotín)

