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Vážení
spoluobčané,
začínají prázdniny
a doba dovolených, proto vám
přeji jejich klidný
průběh. Všichni
si asi potřebujeme
po jarní epidemii
a všech opatřeních odpočinout. Síly
proto nabírejte plnými doušky, přesto
však respektujme aktuální opatření tak,
aby nás nepřekvapila nějaká další koronavirová vlna.
Velkou radost mám z toho, jak se
nám od konce minulého roku podařilo
odblokovat a rychle posunout přípravu nové lávky přes Berounku. Osobně
jsem několikrát v předchozím více jak
roce a půl kontaktoval antimonopolní
úřad. Zajímalo mě, proč hlavním městem Prahou vypsané výběrové řízení
na nový most činí tamním úředníkům
tolik potíží. Vše se neskutečně táhlo
a radotínskou radnici a speciálně mne
neustále svazovala okolnost trestně
právní zodpovědnosti za situaci, kdyby se se stávající, staticky narušenou
mostovkou něco stalo. Nepříjemný byl
i fakt vynakládání mnoha finančních
prostředků na statické posudky a zachování provozuschopnosti významné
spojnice mezi břehy.
V tomto případě však platí, že na
všem zlém může být i něco dobrého.
Lávka nabrala takové zpoždění, že
mezitím došlo i snahou naší radnice
ke změně zákona regulujícího provoz
na vodních tocích. Berounku jsme
zachránili před velkými loděmi. Díky
tomu není nutné budovat větší most
a stačí naši současnou lávku vhodně
zrekonstruovat. Vše důležité u ní bude
zcela nové, změní se také její konstrukce. Podle architekta Josefa Pleskota,
kterému děkuji za skvělou spolupráci,
navíc bude mnohem hezčí než stávající most. Už se těším, až se stavba nové
lávky rozběhne.
Přeji Vám ještě jednou klidné léto,
a především pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Za rok se projdeme po nové lávce
Dlouhé čekání na novou lávku přes Berounku skončí nejspíše už příští rok v létě. Nakonec zmizí
most, který je v havarijním stavu. Nahradí ho na první pohled podobná, ale technicky dokonalejší
varianta. Přechod přes řeku bude možný po celou dobu stavby.
Vizualizace: AP atelier

Slovo starosty

Číslo 7/2021

Nová lávka bude širší, zvýší se hlavní sloup a větší bude i vzdálenost od hladiny.

R

adotínská lávka se už od své
stavby v 90. letech minulého
století potýkala s řadou problémů. „Když se v roce 1994 stavěla,
byla to ve srovnání s dneškem technologicky zaostalá doba. Chyběly
zkušenosti s předpjatými i zavěšenými konstrukcemi. Technologická
nekázeň a málo peněz nakonec vedly
k tomu, že se lávka nepovedla,“ říká
Josef Pleskot, architekt, který lávku
navrhoval. Už během stavby se most
částečně zbortil, následovaly úpravy
a poslední velkou ránu mostu zasadily povodně. Od roku 2014 ho podpírají mohutné železné „nohy“ a zaří-

zení hlídá počasí, aby za silného větru
semafor pro jistotu lávku uzavřel.
Radotínská radnice do lávky, kterou má ve svěřené správě, pumpovala miliony korun, aby ji udržela
v provozuschopném stavu. Ostatní
mosty přes řeky v Praze spadají pod
správu hlavního města, které díky
iniciativě radotínské radnice tento
rozpor uznalo. V roce 2018 uveřejnilo
podobu zcela nové radotínské lávky
a vypsalo výběrové řízení na jejího
dodavatele. Most s mohutnými podpěrami ve tvaru písmene ypsilon na
obrázcích trochu připomínal Millennium Bridge v Londýně. Výběr doda-

vatele se však na dva roky zablokoval,
protože jedna ze zúčastněných firem
podala odvolání, ve kterém rozporovala kvalifikační kritéria přihlášených
společností. Spor dostal na stůl Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). U něj se však problém zasekl
a dva roky se nic nedělo. „Snažil jsem
se úřad vícekrát kontaktovat, ale odpovědí mi bylo, že nejsme účastníkem
řízení, protože stavbu zadalo hlavní
město,“ vysvětluje starosta Radotína
Karel Hanzlík.
Radotínská radnice proto loni přišla
s novým řešením. „Navrhli jsme celé
výběrové řízení zrušit. Přispěla k tomu

i skutečnost, že se nám spolu s dalšími
obcemi sousedícími s Berounkou
podařilo iniciovat legislativní změnu
a díky novelizaci zákonu č. 114/1995
o vnitrozemské plavbě v poslanecké sněmovně vyškrtnout řeku ze
seznamu toků vhodných ke splavnění loděmi,“ uvádí Karel Hanzlík.
Projekt nové lávky, který se zaseknul
na ÚOHS, totiž počítal s průjezdem
velkých plavidel. Jelikož tato varianta
se loni smetla ze stolu, bylo se možné
vrátit k jednoduššímu přemostění
Berounky.

Inzerce

Potřebujete nový vůz nebo řešíte mobilitu ve firmě?
S vozem od FEMAT flexi se nemusíte vázat smlouvou o operativním
leasingu. Vůz můžete vrátit kdykoliv. Nečekají Vás také další náklady na
servis nebo dálniční známku. Nabídka je určena fyzickým i právnickým
osobám. Maximální doba pronájmu je 12 měsíců, poté můžete pokračovat
s novým vozem.
S plug-in hybridními vozy ŠKODA můžete v Praze na modrých a fialových
zónách parkovat zdarma.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 773 303 050, www.femat.cz

by FEMAT

FLEXIBILNÍ
PRONÁJEM VOZU
třeba na dovolenou

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3
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Rozhovor

Josef Pleskot: Nová lávka bude ještě hezčí
Foto: AP atelier

Známý architekt je autorem původní radotínské lávky, jejíž realizace se však moc nepovedla. Svou konstrukcí předběhla
dobu, stavební firmy na začátku 90. let minulého století stavbu nezvládly a poslední ránu mostu pro pěší a cyklisty zasadily
povodně. Nyní se Josef Pleskot pustil do její náhrady, po které se projdeme v půlce příštího roku.
Jak se změní pochozí část lávky?

Radotínská radnice i magistrát si
přáli, aby byla pro cyklisty i pěší.
Takže bude široká 3,8 metru. V Písku jsme lávku udělali širokou tři
metry a už to stačí, aby se bezpečně
vyhnuli chodci, maminky s kočárky
i cyklisté. Povrch vytvoří kompozitní desky s protiskluzným povrchem.
Ocelovou konstrukci doplní dřevěné
zábradlí pro pěší. Zábradlí bude trojí – pro nevidomé, pro chodce a nejvyšší poslouží cyklistům. Radotínská lávka funguje i jako vyhlídkové
místo, lidé se na ní rádi zastaví. Bude
o něco vyšší, takže se vyhlídka ještě vylepší. Myslím, že to bude moc
pěkné.
Nová lávka bude kopií své předchůdkyně, co použijete z té
původní?

Nezmění se její trasa a použijeme původní podpory. Díky tomu nebude
docházet k intenzivní stavební činnosti spojené s rozsáhlým bagrováním
a betonováním. Zůstane také prostřední pilíř pod pylonem. Velké výkopy a přesuny hmot nebudou zapotřebí.

Josef Pleskot patří k nejuznávanějším českým architektům současnosti.

O

pravdu se příští rok v létě po
nové lávce projdeme?

Ano, mělo by to tak být. Významně tomu pomohlo vedení radotínské radnice, které celý proces
hodně urychlilo. Tak akční město se
jen tak nevidí, a také kupodivu magistrát postupoval rychle a přislíbil
Radotínu peníze. U vás na radnici vše
úžasně zorganizovali.

Proč ta původní lávka vlastně nevydržela?

Je to smutná historie. Když se v roce
1994 stavěla, byla to technologicky
zaostalá doba. Tehdejší starosta Radotína Jiří Holub byl skvělý člověk.

O lávku hodně stál a uměl ji prosadit.
Nesrovnatelné s dneškem však tehdy
byly projektové i stavební technologie.
Chyběly zkušenosti s předpjatými i zavěšenými konstrukcemi. Technologická nekázeň a málo peněz nakonec
vedly k tomu, že se lávka nepovedla.

Památkáři trvali na svém a my jsme
kvůli nižšímu pylonu museli vytvořit
složitou konstrukci na radotínském
břehu. A když se k tomuto řešení přidala technologická nekázeň ze strany
stavební firmy, kterou tehdy byly dnes
už možná neexistující Vojenské stavby,
bylo zaděláno na problém.

Do plánů navíc vstoupili památkáři.
Jak projekt lávky ovlivnili?

Co se během stavby stalo?

Donutili nás snížit vysoký pylon, a proto jsme museli zploštit zavěšení ocelovými lany. Památkáři tvrdili, že pylon
nesmí konkurovat kostelu. Úsměvné je,
že u toho byl tehdejší farář. Podivoval
se, že si někdo může myslet, že by nějaká tyč mohla konkurovat pánubohu.

Lávka se prakticky zbortila, pylon se
prohnul, její statiku to však ještě neohrozilo. V roce 2002 přišla povodeň,
která lávku dále deformovala. A nakonec bylo nutné lávku podepřít mohutnou konstrukcí. Když jsem to viděl,
srdce mi krvácelo.

Radotín si dlouho vystačil jen s přívozem

(red)

Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

M

ost nad řekou je pro Radotín
důležitou spojnicí především
se Zbraslaví a Lipencemi.
Plnohodnotné lávky se však městská
část dočkala až v roce 1994. Nejdříve na
řece sloužil převozník, později kousek
od ústí Radotínského potoka vyrostla
vždy na jaře pontonová lávka.
Po dlouhou dobu zajišťoval spojení
mezi břehy přívoz. Až do konce druhé
světové války se o něj starali soukromníci, kterým obec tuto službu pronajímala. V roce 1951 přešlo převoznictví
pod Komunální podnik Praha. Vůbec
posledním převozníkem byl v Radotíně
Josef Rakušan, který provozoval malý
prám pro osobní přepravu a velkým
prámem převážel automobily. Zajímavostí je, že když se Berounka naplnila velkým množstvím vody, vzrostly
i ceny za transport na druhou stranu
toku.
V 70. letech minulého století nahradila převozníky provizorní lávka položená na zakotvených lodicích. Tento
pontonový most se vždy na zimu rozmontoval. O stavbu první pevné lávky
se zasadil loni zesnulý radotínský starosta Jiří Holub. Slavnostního otevření
v roce 1994 se zúčastnili primátor
Prahy Jiří Koukal a tehdejší ministr
dopravy Jan Stráský.

Nyní ale radotínská lávka dostává
druhou šanci ve své původní
podobě. Jak se to seběhlo?

Loni jsme se k lávce vrátili se statikem inženýrem Vladimírem Janatou,
s nímž úzce spolupracuji. Zjistili jsme,
že ji lze zachránit, a to za zhruba poloviční cenu, než kolik by stálo nové
přemostění. Lávka dostává druhou
šanci v době, která už je technologicky
vyspělejší. Všechny nepředvídatelné
momenty, jaké byly u první lávky, už
nyní nejsou ve hře. Nová by měla vydržet sto let.
Na první pohled vypadá lávka
hodně podobně jako její předchůdkyně. Bude vyšší?

Plánování se trochu zdrželo, čekali
jsme, než Povodí Vltavy určí hladinu
stoleté vody, podle které se musíme
řídit. Proto bude nakonec nová lávka
ve svém nejvyšším bodě asi o jeden
a půl metru výše nad hladinou než
starý most. A asi o osm metrů naroste
i dříve problematická výška hlavního pylonu. Když jsem s tím nedávno
přišel za památkáři, řekli mi, že zde
není žádná regulace, která by s výškou
pylonu měla problém. Běžný člověk
v proporcích staré a nové lávky rozdíl
skoro nepozná. Celkově bude ta nová
víc sexy.
Čím bude hezčí?

Konstrukce bude velmi vzdušná,
ocelová, a ne ta těžká betonová. Pylon bude více vykloněný a ubude
závěsů. Zůstane tvar připomínající
plachetnici, se kterým přišla už první verze. Asymetrické zavěšení na
jednom pylonu se definitivně ukáže
nejen jako zajímavost, ale i jako statická výhoda.

Pontonový most spojoval břehy od 70. let minulého století.

Jak tedy bude stavba probíhat?

Auta přivezou tři kusy základní ocelové konstrukce. Ty se na zbraslavské
straně spojí a uloží na upravené betonové podpory, které už tam máme.
Když jeřáb ukládal konstrukci na
most v Písku, stala se z toho velká
podívaná. V Radotíně to asi bude podobné.
Po pádu trojské lávky je hodně
sledovaná bezpečnost mostů.
Jak na tom bude nové přemostění
v Radotíně?

Dnes už umíme použít speciálně vinutá lana, do kterých se vůbec voda
nedostane, dokonalé systémové spoje,
a navíc veškeré prvky dokážeme přesně dimenzovat. Obavy nejsou namístě.
Musíte do lávky uložit i nějaké
technologie?

Pod odnímatelnými panely budou optické kabely a vodič veřejného osvětlení. Ostatní kabely jsou uložené pod
Berounkou.
Vy jako architekt navrhujete především obytné stavby. Jaké to je
pracovat na lávce přes řeku?

Když se mohou spojit dva břehy, dva
světy, je to pro mne obrovská výzva.
Za Václava Havla jsme spojovali tunelem pod Pražským hradem dvě
části Jeleního příkopu, to byl malý
zázrak. Mosty i tunely mám moc rád.
Technologie jsou dnes úžasně vyspělé
a lze to dělat s velkou dávkou lehkosti
a elegance. Navrhujeme dnes i mosty
v Mladé Boleslavi, v Ostravě, v Mnichově Hradišti a v Kladně. Mám takové mostní období.
Petr Buček

INFO
Josef Pleskot (69) patří k nejvýznamnějším českým architektům poslední
doby. Od roku 1991 vede kancelář AP atelier. K jeho dílům patří unikátní
revitalizace ostravských Dolních Vítkovic, ocenění získal mimo jiné za
budovu ČSOB v pražských Radlicích. Václav Havel ho přizval také k práci na
rekonstrukci okolí Pražského hradu.
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Lávka přes Berounku

Pokračování ze str. 1

Za rok se projdeme po nové lávce

N

hlavní pylon připomínající lodní
stěžeň. Celkově se bude lávka hodně
podobat své předchůdkyni. Díky
nadvýšení mostovky i prodloužení
pylonu však podle jejího architekta
Josefa Pleskota bude mnohem vznešenější.

„V polovině listopadu loňského
roku jsme iniciovali s hlavním městem jednání o dalším postupu.
Architekt Pleskot se pustil do nového
návrhu lávky a vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele formou
Design & Build, které urychluje celý

proces a zároveň garantuje cenu projektu,“ říká radotínský místostarosta
Miroslav Knotek. Radnice se dohodla
s hlavním městem na poskytnutí
peněz, celý proces přípravy stavby je
však nově v režii radotínské radnice.
U mohutnější lávky by se náklady

Foto: AP atelier

ová lávka nakonec bude asi
o polovinu levnější než dříve
navrhovaná varianta. Tři
betonové podpěry projdou úpravou
a stavbaři nad hladinou vztyčí ocelovou konstrukci, na niž usadí samotnou pochozí část. Zůstane také

na její zřízení patrně dostaly k hranici sta milionů korun, stavba kopie
předchozí lávky v technologicky
dokonalejší podobě přijde na méně
než polovinu této sumy.
Ušetří se například za budování
mohutných pilířů. Jeden z nich by
přitom musel vyrůst i přímo v říčním toku. „To považuji za nesprávné
ve vztahu k přírodě. Díky našemu
řešení nebude nic takového nutné,
Radotín se navíc vyhne náročným
stavebním zásahům,“ říká architekt
Josef Pleskot.
Stavba nové lávky začne letos na
podzim. Než ji stavbaři uzavřou
a celou horní část nad pilíři odstraní,
vznikne dočasné propojení mezi
oběma břehy. Zajistí ho pontonová
lávka umístěná kousek vedle lávky
po proudu řeky. Velkou ocelovou
konstrukci přivezou nákladní auta
na zbraslavský břeh. Tam dělníci
spojí tři kusy konstrukce do jednoho
a jeřáb kovový propletenec uloží nad
řeku. Stožár s lany poté dotvoří pevnou strukturu nové lávky. Její životnost má být nejméně sto let.
(buč)

Detail boční části lávky

Komentáře

Je rekonstrukce stávající lávky správným řešením?
LÁVKA JAKO VYHLÍDKOVÉ MÍSTO
o dlouhou dobu patová situace
okolo lávky je minulostí a my
se můžeme těšit na nové a bezpečné přemostění Berounky z dílny
architekta Josefa Pleskota. Vážíme si
spolupráce s touto uznávanou personou a těší nás, že i on hodnotí spolupráci s vedením radotínské radnice velmi
kladně. Výsledkem bude lávka, která
Radotín bezpečně a komfortně propojí
se zbraslavským břehem a s Lipencemi.
Jedno z nejkrásnějších a nejfrekventovanějších míst v Radotíně tak dostane
pěknou, a přesto staronovou tvář.
Lávka nás zaměstnává už od roku
2014. Tehdy jsme ji nechali na základě
statického posudku zabezpečit podpůrnou konstrukcí. S hlavním městem jsme zahájili intenzivní jednání
o výstavbě nového přemostění. V roce
2015 začal magistrátní odbor majetku
připravovat projektovou dokumentaci,
ale následné výběrové řízení skončilo
odvoláním jednoho z účastníků soutěže. Loni jsme se vrátili do hry, poté
co jsme iniciovali legislativní změnu,
díky níž není stavba většího mostu
spojeného s provozem lodí zapotřebí.
S hlavním městem jsme se dohodli, že
nám na přemostění poskytne dotaci,
kvůli urychlení všech záležitostí spojených s takovou stavbou však projekční
a organizační práce přešly na radotínskou radnici. Nyní čekáme na přihlášky stavebních firem do výběrového
řízení, na podzim by stavba měla začít
a příští rok v létě bude hotová.
Nedávno rozšířené místo u řeky
dostane další přídavek. Věříme, že se

P

lávka stane oblíbeným místem nejen
pro překonání řeky, ale také k zastavení a rozhlédnutí po okolní krajině.
Přispějeme tím k dalšímu posunu Radotína směrem k modernímu místu
uprostřed nádherné přírody.
Je přitom poněkud úsměvné, jak si
někteří opoziční zastupitelé přivlastňují zásluhy za vyřešení této na dlouho zablokované záležitosti. Nápad na
rekonstrukci lávky vznikl u nás na
radotínské radnici a my jsme ho dokázali prosadit u vedení hlavního města,
které za lávky v metropoli zodpovídá.
To vše podtrhla výborná spolupráce
s architektonickým studiem Josefa
Pleskota.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

KONČÍ SMUTNÁ HISTORIE
DOMINANTY RADOTÍNA
Když se v roce 1994 slavnostně otevřela
nová lávka, která nahradila do té doby
tradiční kolorit Radotína – jarní a podzimní stavbu a demontáž pontonové
lávky –, nikdo netušil, že bude mít tak
krátkou a smutnou historii. Architektonická dominanta, která si hned našla
své místo na všech fotografiích nábřeží
Radotína, doplatila na tehdejší úroveň
stavebních technologií a novátorství
svých autorů.
Radnice od povodní v roce 2002 investovala nemalé prostředky do udržení provozuschopnosti jediného spojení
se zbraslavsko-lipeneckým břehem
Berounky. Jako členové zastupitelstva
jsme podpořili jednání v roce 2014

o možnosti výstavby nové lávky. Zvedli jsme ruku také pro snahu radnice
o převedení lávky do majetku hlavního
města Prahy a zbavení se finanční zátěže rozpočtu městské části. Všechny
mostní konstrukce na území Prahy
spravují organizace zřizované hlavním městem Prahou. Pětileté období
přípravy dokumentace a výběrového
řízení, diskuze v rámci pražských politických orgánů i úředníků je v ostrém
kontrastu s přístupem městské části.
Přivítali jsme jednání vedení radnice
na podzim roku 2020, které přesvědčilo
náměstka primátora o nutnosti rychlejšího a ekonomičtějšího procesu výstavby nové lávky. Je to jen důkaz toho, že
radnice městských částí jsou daleko
pružnějším a efektivnějším nástrojem
změn než radnice Prahy.
Vítáme zapojení renomovaného architekta, který ve spolupráci s radotínskou radnicí předložil rychlé a ekonomické řešení náhrady původní lávky.
Proces výběru nového dodavatele mostu je v Praze ojedinělý a je dobrou zprávou pro všechny naše občany, že tento
nejekonomičtější a nejrychlejší model
realizace bude proveden v Radotíně,
a to i v podobě zachování původního
konceptu lávky z roku 1994.
Vedle bazénu, sportovní haly a okolí,
školního areálu, nástavby staré budovy školy, nového areálu stadionu pro
fotbalisty a atlety, areálu sokolovny,
biotopu či nové Koruny získáme všichni další stavbu, na kterou můžeme být
právem hrdí. A k tomu všemu se ještě
chystá moderní Centrum Radotína
a nádraží dostane vedle nových nástu-

pišť také vzhlednou výpravní budovu!
Proměna naší městské části je nepřehlédnutelná.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

JE TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Ano, rekonstrukce stávající lávky je
správným řešením. Jednak je ta lávka
architektonicky i technicky zajímavá, svou hmotou i celkovým řešením
přiměřená, charakteristická a jednak
jsem toho názoru, že co lze spravit,
mělo by se spravit. Jsem rád, že nám
v Radotíně zůstane realizace jednoho
z našich nejuznávanějších architektů
a že nedojde ke stavbě málo invenční
a výrazově i hmotově nepatřičné kopie londýnského Millennium Bridge.
Snad jsou zažehnány i nebezpečné
fantasmagorie ohledně splavnění Berounky. Myslím, že smysluplné zachování hodnotných staveb obce je správným přístupem, a oceňuji, že tentokrát
jsme takovému přístupu dali přednost.
Bylo by hezké, kdyby se přiměřenost,
rozumnost a rozmysl staly etalonem
rozhodování i propříště.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

REKONSTRUKCE? ÚSPORNÉ
A ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ!
Téma havarijního stavu i budoucnosti
radotínské lávky bylo předmětem řady
diskusí na magistrátu hl. m. Prahy
prakticky od počátku volebního období v roce 2018. Poměrně brzy jsme

se spolu s pražskými kolegy shodli, že
rekonstrukce stávající lávky má oproti
stavbě nové lávky celou řadu výhod.
Předpokládané náklady jsou přibližně
o třetinu nižší a současně jde o nejrychlejší variantu, jejíž životnost bude
srovnatelná s novostavbou.
Původní návrh zpracovaný projektovou společností SUDOP obsahoval
naddimenzovanou stavbu, která by
porušila radotínské říční panorama,
a ani její vzhled neodpovídal charakteru lokality – lávka měla být výrazně
mohutnější a současně vyšší, aby odpovídala požadavkům na splavnění
Berounky.
Loni v únoru byl dolní tok Berounky vyjmut ze seznamu významných
vodních cest, a když v květnu rada hl.
m. Prahy zrušila veřejnou zakázku na
novou lávku, variantě rekonstrukce již
nestálo nic v cestě. Následně byl osloven autor původní lávky z roku 1994,
renomovaný architekt Josef Pleskot,
jenž projevil zájem se na rekonstrukci
podílet. V listopadu 2020 se připojila i radotínská radnice, které byl poté
projekt svěřen a která jej nadále řídí
a spravuje.
Návrh, který atelier pana Pleskota
předložil, považujeme v rámci kompromisu za řešení téměř ideální – lávka
bude za snížených finančních a časových nákladů nejen rekonstruována, ale
i modernizována, přičemž zůstane zachována čistota a elegance jedné z mála
staveb novodobé historie Radotína, na
které můžeme být skutečně hrdí.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu

SPUSTILI JSME YOUTUBOVÝ KANÁL TV PRAHY 16.
PODÍVEJTE SE NA VIDEA Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI!

Na stránku TV PRAHY 16 se dostanete buď zadáním hesla „TV PRAHY 16“
na www.youtube.com, nebo naskenováním tohoto QR kódu:
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU Z úřadu

Přejezd zůstane do půlky srpna uzavřený

(red)

Foto: Petr Buček

O

d 30. června do 15. srpna je
uzavřený železniční přejezd
v ulici Na Betonce. Uzavírka
platí pro chodce i auta. Stavbaři
odstraňují staré kolejnice, odtěží
zemní vrstvy, upraví železniční spodek i svršek. Kromě toho během
zhruba šestitýdenní uzavírky položí
v místě přejezdu kabelovod a napojí
ho do nových šachet. Následovat
bude postupné položení pražců a celé
koleje od starého stadionu až do prostoru vlakové stanice.
Čilý stavební ruch panuje také mezi
přejezdem a nádražní budovou. Patrné
jsou už části nových podchodů, oba
budou bezbariérové. Během června
vyrostla už i první nová nástupiště
a dostala základy pro své zastřešení.

Na nádraží už vznikají nová nástupiště.

Radnice opět
pomůže podnikatelům

R

adotínská radnice opakuje již
potřetí během trvání koronavirové epidemie podporu pro
místní podnikatele. Provozovatelům
služeb a obchodů odpustí nebo jim
na polovinu sníží čtyřměsíční nájem,
který platí za pronajaté prostory. Podporu schválilo červnové zastupitelstvo. Kromě toho zastupitelé odsouhlasili pořizování zvukového záznamu
ze svých jednání.
„Stejně jako loni v květnu a letos na
jaře chceme pomoci zmírnit ekonomické důsledky koronavirové krize.
I když se nejedná o nijak závratnou
pomoc, podnikatelé ji vítají. Nechceme,
aby Radotín přišel o důležité služby,

které poskytují podnikatelé a živnostníci,“ říká radotínský starosta Karel
Hanzlík. Odpuštění nebo snížení
nájmu na polovinu se týká komerčních
prostor ve vlastnictví hlavního města
Prahy – například kadeřnictví, opravny
obuvi, prodejny a servisu kol nebo
pedikúry. Jedná se o budovy a prostory ve správě Městské části Praha 16
(Radotín). Podmínkou je, že podnikatel nedluží za nájem z minula.
Červnové zastupitelstvo také odsouhlasilo, že ze svých jednání bude pořizovat zvukový záznam. Ten poté městská část uveřejní na internetových
stránkách www.praha16.eu.
(red)

M

ěstská část Praha 16 neustále
rozšiřuje paletu nabízených
elektronických služeb pro
občany. Zájemci o pravidelný příjem
zpráv z radnice se mohou zaregistrovat k jejich odběru přímo do své
e-mailové schránky.
Jako jeden z mála úřadů nabízí
například již od září 2014 službu
„Mobilní radnice“. Ta pomáhá místním občanům, kteří se kvůli svému
věku či zdravotnímu postižení obtížněji dostávají na pracoviště úřadu při
vyřizování svých záležitostí. Další

prospěšnou elektronickou službou
je možnost objednání na určitý čas
kvůli vyřízení občanského průkazu
či cestovního pasu. Díky této službě
se žadatel vyhne čekání ve frontě.
Zajímavou službou je sledování vozidel – kromě pohybu ostatních vozidel úřadu může občan vidět i to, kde
se zrovna pohybují vozidla radotínských technických služeb, například
při úklidu komunikací či údržbě
zeleně.

Foto: Eva Javorská

Nabídka elektronických Vítání občánků bylo tentokrát živější
služeb se rozšiřuje

(jav)

V NABÍDCE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB NAJDETE:
• SMS zprávy, které jsou součástí
systému vyrozumívání v krizových
případech,
• portál práce,
• portál inzerentů,
• oficiální webové stránky,
• oficiální facebookové stránky,
• posílání aktuálních informací
přímo do e-mailu,
• speciální stránky k optimalizaci
železnice,
• youtubový kanál TV Prahy 16.

Školačka dostala počítač

K

vůli koronavirové pandemii byly zavřené školy a žáci
se účastnili vyučování distančně – nejčastěji s pomocí počítačů. Ne všichni však měli k dispozici
kvalitní vybavení. V rámci charitativní pomoci nejmenovaná sponzorka Městské části Praha 16 darovala

k zprostředkování předání notebook
s vybavením. Pracovnice Odboru
sociálního místního úřadu společně
s radní pro sociální oblast Simonou
Barákovou vytipovaly ze seznamu
svých klientů rodinu, jejíž dceři byl
notebook předán.

Vítání se odehrálo na Místě u řeky.

V

uplynulém roce musela být
kvůli vládním nařízením
zrušena řada nejen kulturních a sportovních akcí, ale například
také uvítání nových radotínských
občánků. A tak konečně v půlce června
mohly být uvítány již ne úplně ty nej-

(red)

V

vatku s ulicí Josefa Kočího. Tento úsek
je dočasně obousměrný kvůli modernizaci železnice již nyní. Obousměrná
bude nově také Věštínská ulice
v úseku Vrážská–Nýřanská. Zároveň
dochází k otočení jednosměrek v ulicích Nýřanská, Zbynická a Tachovská
(v úseku Nýřanská–Zbynická). Úpravy
se dotknou také přechodů pro chodce.
Investorem úprav značení je Městská
část Praha 16.
(jav)

v klidnější atmosféře. Vítání se konala
stejně jako na podzim na Místě
u řeky. Rodiče kromě rozkvetlé růže,
pamětní knížky a dárečku z místní
knihovny dostali i krásný zlatý přívěsek.
(jav)

Posezení na devonském vápenci

Dopravní změny
na „Mramorce“
oblasti „Mramorka“ v Radotíně dojde během července k úpravě dopravního
režimu, který usměrní dopravu v této
ryze bytové zástavbě s parkovacími
garážemi.
Na podnět členů dopravní komise
byl zpracován firmou Proznak Praha
projekt, který upraví dopravní značení
v této oblasti. Kromě vytvoření zóny
30 dojde k zobousměrnění části ulic
Tachovská – od Výpadové po křižo-

menší, ale už chodící a často prchající
dětičky, což změnilo ráz jindy spíše
klidného aktu. Radotínský starosta
Karel Hanzlík vlídnými slovy přivítal
všech 21 ratolestí a jejich rodiny.
Další červnové vítání už se zaměřilo na nedávno narozené a proběhlo

Foto: Petr Buček

• možnost objednání na určitý čas
k vyřízení občanského průkazu
či cestovního pasu, a tudíž bez
nutnosti čekání ve frontě,
• mobilní radnici, která nabízí
pomoc handicapovaným občanům
(ZTP) či seniorům nad 75 let,
kteří se obtížněji dostávají na
pracoviště úřadu,
• hlášení závad,
• ztráty a nálezy,
• otázky a odpovědi,
• sledování vozidel,

N

ové uplatnění našly bloky sliveneckého mramoru z rampy
zbouraného drážního skladu
ve Vrážské ulici. Na skvostné kousky
červeného vápence devonského stáří
narazí kolemjdoucí u stánku s ob
čerstvením vedle biotopu.
(red)
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KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA
a jedinečný projekt FAJN NOVÝ DVŮR U KORUNY
nabídne své aktivity dětem, mládeži, rodinám
i seniorkám a seniorům již od září 2021

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

FAJN NOVÝ DVŮR
KORUNA KVETE – přírodovědný kroužek / po–ne od 15.00 do 17.00 hodin
Kroužek pro děti, mládež i seniory, kteří se chtějí starat o malá domácí zvířata nebo pěstovat bylinky i kytky.
KLUB HER / po–pá od 14.00 do 18.00 hodin
Volnočasová aktivita pro zájemce, kteří si chtějí ve Fajn novém dvoře zahrát kuželky, šachy, scrabble,
stolní tenis nebo třeba badminton.

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
inzerátuMC
dostupné
16 webových
v sekci portál
stránkách
Praha na
stránkách
MČ
Praha
16 v sekci
portál
inzerentů, který
naleznete
přímo
na
inzerentů, který naleznete přímo na
úvodní straně pod odkazem Firmy
úvodní straně pod odkazem Firmy
v horní liště.
v horní liště.
Těšíme se
Těšíme
se na
na spolupráci.
spolupráci.

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ / pondělí od 13.00 do 15.00 hodin
Pravidelný prostor pro přátelská setkávání, relaxaci, čaj i informace všeho druhu nejen o dění v Radotíně,
možnostech využívání různých online služeb i vzdělávání.
POD JEDNOU STŘECHOU / po–pá od 14.00 do 19.00 hodin
Prostor pro všechny věkové skupiny. Možnost využití počítače, internetu, wifi, kopírování, laminování atd.
Možnost napsat si domácí úkoly, seminární práce a dát si třeba dobrý čaj,
to vše s pomocí fajnových lidí z nízkoprahového centra.

CENÍK
CENÍK INZERCE
INZERCE
Cena v Kč
Formát
inzerátu

KOMUNITNÍ SÁL
JÓGA PRO SENIORKY A SENIORY / úterý od 9.00 do 11.00 hodin
Rehabilitační jóga s Luckou Truksovou
KALANETIKA PRO SENIORKY / čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodin
Pohodové cvičení s Evou Barsovou
MLADÁ SCÉN/K/A ANEB ŘEKNI TO JINAK / úterý od 16.00 do 19.00 hodin
Tvůrčí divadelní dílna s mimem Michalem Hechtem a loutkoherečkou Miladou Čechovou pro mládež od 12 let

KOMUNITNÍ UČEBNA

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
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Další číslo vyjde 3. srpna 2021.
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Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

9,504.00

Ceny
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21%sazbu
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CHYTRÁ HLAVIČKA / úterý od 15.00 do 19.00 hodin
Doučování dětí a psychologická poradna
Těšit se můžete i na komunitní Fajnovou kavárnu s opravdu „fajnovou nabídkou“ i příjemné aktivity na Fajnovém dvoře.

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

Slavnostní otevření se chystá v pátek 30. 9. 2021 a program bude pokračovat až do soboty.

sledujte www.praha16.eu a fcb Kulturní středisko U Koruny

PŘÍJEM INZERCE
Projekt: KKC Koruna

Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001778

Úroveň: Těžká

Úroveň: Lehká
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1 8

4 6

8

6 8
5 4 2 1
7
7
8 47 9
4
9 63
6
1 Rašková
1
JUDr. Simona
advokátní kancelář
3 7 2 6
2

Těžká

1 92 43 67 51
82 4 56 78 49 12
5 3
23 9 61 84 95 23
95 8 47 26 18 35
3 6
16 7 14 39 82 76
4 1
8 73 95 21 68
7 2
69 5 35 12 74 89
4 Tři28vylosovaní
57 36 94
7úspěšní
89 61luštitelé
53 47

89
35
76
94
51
47
63
12
28

z červencového
vydání získají cenu
Těžká –MMX.
řešení
řešení
od pivovaru

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace
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5
ANTÉNY
9 Montáž,
2 6opravy,
4 měření.
1 7Dodávka
8 6a údržba
technologie pro příjem
5 televizního
3 9 1a satelitního
6 5 4signálu.
2
Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244
technologie@centrum.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení sklepů, bytů atd.
Stěhování

Tel.: 773 484 056
Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

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

|6|

U NÁS MŮŽETE NAKUPOVAT
BEZ REGISTRACE

Inzerce

29

OD 1. 7. DO 31. 7. 2021

NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ, ZA CHYBY VZNIKLÉ V TISKU NERUČÍME

KUPTE 4x JOJO A VYHRAJTE
ZAHRADNÍ DOMEK SMOBY

10,90

6,50

9,99

20,90

JOJO BONBONY

BANÁNY V ČOKOLÁDĚ
45g

COCA-COLA, FANTA, SPRITE

všechny druhy, 80g

COCA-COLA, FANTA, SPRITE
0,33l

1,75l

7,90

23,50

79,00

28,90

ZLATÉ POLOMÁČENÉ

PILSNER URQUELL

PONNATH - ŠUNKA MIX KRÁJENÁ KRÁL SÝRŮ

99,90

91,90

16,90

19,50

PROSECCO
SCAVI-RAY

PROSECCO RIUNITE

OKURKY 6-9cm VIVA

ACTIVIA DRINK

99,90

199,90

94,90

345,00

VÍNA TARAPACA

WILLIAM LAWSON´S

VODKA 1906 STOCK

JAR TABLETY DO MYČKY

mléčné, hořké, 100g

0,5l

0,75l

90%, cena za 1Kg

640g

více druhů, 120g

310g

0,75l

Chardonnay, Sauvignon,
Merlot, 0,75l

0,7l

38%, 0,5l STOCK PLZEŇ

UVEDENÉ CENY PLATÍ VČETNĚ DPH

115ks
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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

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ
CENY NEMOVITOSTI
ZDARMA
CHCETE PRODAT
NEMOVITOST?
VYUŽIJTE NAŠE
ZKUŠENOSTI.

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
REKO24.CZ s.r.o
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ
777 777 599

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

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

Bytové jádro za 5 dnů

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

Inzerce

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské
obkladačské,
podlahářské
a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN
rekonstrukce
bytu domu
nebytových prostor

tel.: 777 670 326

Střední odborné učiliště Praha – Radotín
přijme na hlavní pracovní poměr
učitele/učitelku tělesné výchovy, vedoucího/
vedoucí školní jídelny a kuchaře/kuchařku.
Požadovaný nástup od 1. 9. 2021
nebo dle dohody.
Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu
sou@klapice.cz. Případně dotazy na telefonu
257 899 901.

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

CYCLESTAR s.r.o.
FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

RADOTÍN

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

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

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

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5
nabídka zaměstnání:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN
- plný nebo zkrácený úvazek

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

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

NAJDE SE
BEZVA UČITEL/KA
PRO 4. TŘÍDU
v ZŠ ŘEVNICE?

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME
· MáTE VŠ, NEbO učITELSTVÍ PRO 1. STuPEň ZŠ
· bAVÍ VáS PRácE S děTMI
· NEchYbÍ VáM EMPATIE, SchOPNOST SPOLuPRácE,
kREATIVITA
· MáTE RAdOST Z učENÍ A PřEdáVáNÍ VědOMOSTÍ
· JSTE OdPOVědNá/ý, SPOLEhLIVá/ý

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE PROSÍM NA

CO NABÍZÍME

kancelar@zsrevnice.cz

· Od 08/2021

NEBO VOLEJTE NA 775 882 535.

· SLuŽEbNÍ bYT A kRáSNá PřÍROdA
· PřáTELSký TýM, POdPORA VEdENÍ
· PROSTOR PRO VLASTNÍ INIcIATIVu A NáPAdY
· MOdERNÍ VYbAVENÍ ŠkOLY
· PROgRAM cLIL S ROdILýMI MLuVčÍMI

WWW.ZSREVNICE.CZ

· Z RAdOTÍNA VLAkEM ZA 15 MINuT

ZKUŠENÝ ŘIDIČ A OSOBNÍ PRŮVODCE
nabízí služby seniorům
– převoz osobním vozem, odvoz a doprovod
k lékaři či na očkování, praktickou výpomoc jako
nákupy, práce na zahradě apod., vzpomínkové
výlety na míru. Za dodržení koronavirových
opatření (testování, respirátory apod). Více než
25 let zkušeností v řízení vozu a v cestovním ruchu
(reference na vyžádání).

František Pochmon tel.: 603 267 738

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD
MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD

taichmichal@seznam.cz

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

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

Program Kina Radotín na červenec
20:00, Chlast, DÁN
Existuje teorie, že by se každý člověk měl
narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi.
Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu,
při kterém si po celý den udržují hladinu
alkoholu v krvi.

2. pÁ

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, PRO DĚTI, Červený
střevíček a 7 statečných,
J. KOR
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných
červených střevíčků, které ji promění na
hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden
háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta,
když zjistí, že zmizely, použije veškerá
kouzla a čáry, aby je dostala nazpět.
20:00, Casting na lásku, ČR
Komedie o tom, jak všichni pořádní chlapi
vymřeli.

3. so

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Tichý společník, ČR

Klára Issová, Boleslav Polívka a Ondřej Malý
v poetické tragikomedii o životě na vsi, kde
dojde místo na hřbitově.
20:00, Rychle a zběsile 9, USA
Kyberteroristka Cipher se oklepala
z direktu, který jí parta uštědřila v osmém
díle, a je odhodlána jim to všem vrátit
i s úroky.

6. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Tichý společník, ČR

20:00, Alchymická pec, ČR
Film nekatalogicky rozkrývá Švankmajerovu
dosavadní tvorbu. (více v tipech Kina Radotín)

	
KNIHOVNA RADOTÍN
	17:30, Bábovky, ČR
Film Bábovky, natočený podle knižního
bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové,
vypráví o tom, že všichni jsme propojení
a díky tomu i malé věci dokážou někdy
otřást světem.

7. sT

20:00, Ronnie Wood: Někdo tam nahoře
mě má rád, VB (více v tipech Kina Radotín)

8. čT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Matky, ČR
Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si a probírají spolu
chlapy, vztahy a sex, ale taky se starají o děti.

Tipy Kina Radotín
RONNIE WOOD: NĚKDO TAM
NAHOŘE MĚ MÁ RÁD
(7. ČERVENCE)
Režisér Mike Figgis přináší velmi
osobní portrét všestranného umělce
a kytaristy legendárních The Rolling
Stones. Dokument vypráví příběh od
skromných začátků v severním Londýně, kde mu starší bratři pomáhali
formovat hudební nadání, až po jeho
více než 50 let trvající neuvěřitelnou
kariéru. Během té protnul své cesty
s takovými jmény jako The Birds,
Jeff Beck, The New Barbarians, Rod
Stewart a samozřejmě The Rolling
Stones.
Ronnie nás provede cestou svého
života – uvidíte jeho obrazy a produkce
doprovázené
rozhovory
s jeho přáteli, hudebníky a umělci,
kteří se stali nedílnou součástí jeho
života. Nechybí mezi nimi Damian
Hirst, Mick Jagger, Keith Richards,
Imelda May nebo Rod Stewart.
ALCHYMICKÁ PEC (6. ČERVENCE)
Producent a surrealista – jak to jde
dohromady? Jsou to spojité nádoby?
Dají se obsese, štítivosti, magické
myšlení, hry, infantilismus, imaginace a nevědomí, něco tak bytostně
tekutého a procesuálního vůbec
prodat? Dá se proces tvorby nacenit a zpeněžit? Kde se vlastně bere,
jaké je jeho zřídlo? Co je „krutý teror
lásky“, tato Kallistova producentská
metoda, jak vyextrahovat ze spolupracovníků co nejvíce „sladké“
šťávy? Zároveň měli tvůrci obavy
z pověstné uzavřenosti Jana Švank
majera, který až dosud jakoukoli
výraznější sebeprezentaci odmítal.
Byli však překvapeni, že jim dovolil
vstoupit i do značně hlubinných vrstev a laločnatě intimních zákoutí své
osobnosti a svého života.
VIZIONÁŘ MODIGLIANI
(14. ČERVENCE)
Dokumentární snímek Vizionář
Modigliani připomíná sto let od
úmrtí výtvarného génia, který překonal všechny legendy a stereotypy.
Od jeho kořenů v Livornu, kde se
zrodilo hnutí Macchiaioli, přes Paříž,
která byla centrem moderny a kde
se střetával s takovými talenty své

Foto: Pannonia Ent.

1. ČT

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Mstitel, ČR
Přes veškerou šílenost je Mstitel o snech,
o naději a o tom, že život je naprosto nevyzpytatelný.

Film o Ronniem Woodovi přináší intimní portrét slavného hudebníka, kytaristy Rolling Stones.
doby, jakými byli Pablo Picasso či
Constantin Brâncuși, až po hluboký
vztah s múzou Jeanne Hébuternovou. Osud Amedea Modiglianiho je
mimořádným příběhem výjimečného avantgardního umělce, velkého buřiče, a ještě většího bohéma,
jehož díla balancují na pomezí primitivismu a italské renesance.
BOSCH: ZAHRADA POZEMSKÝCH
ROZKOŠÍ (21. ČERVENCE)
Film představuje nejslavnější malířova díla, která se stala ikonickými
po celém světě.
Triptych Zahrady pozemských
rozkoší dokáže zaujmout všechny
napříč společností. Bosch maloval
pro potěšení oka běžného pozorovatele, kterého nadchne propracovanost jeho obrazů. Pro náročnější
pozorovatele však obrazy nepostrádají hloubku a skryté symboly,
které nutí k zamyšlení nad povahou
lidského vědomí a myšlení. Existuje
ještě mnoho tajemství, kterými jsou
obrazy Hieronyma Bosche opředena. I tak jsou jeho obrazy plné
nejrůznějších prvků, které můžete
s úžasem pozorovat. V malbách
nechybí světlé barvy, komplexní
akce, komedie, tragédie, tajemství,
intriky, napětí, život, smrt a možná
dokonce vykoupení.
SALVADOR DALÍ: HLEDÁNÍ
NESMRTELNOSTI (28. ČERVENCE)
Dokument vás pozve na úchvatnou
pouť za životem a tvorbou malíře
Salvadora Dalího. Během této cesty
vás postupně zavede na všechna
místa neodmyslitelně spjatá s umělcovým životem. Uvidíte vesničku
Port Lligat, kde pobýval velkou část
svého života. Dále navštívíte jeho
rodné město Figueres s Divadelním
muzeem Salvadora Dalího i zámek
v Púbolu, který koupil své manželce
Gale. Chybět nebudou ani životní
etapy z Paříže nebo New Yorku.
Skrze jeho obrazy a dokumenty,
z nichž některé jsou stále nepublikovány, nahlédnete do světa génia,
jehož osobnost se sama o sobě stala
uměleckým dílem.

20:00, Black Widow, USA
V titulní roli vycvičené agentky se představí
Scarlett Johanssonová, která tuto postavu
ztvárnila i v předchozích snímcích Marvel
Comics.

9. pÁ

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, PRO DĚTI, Moře kouzel, RUS
Bojácný a stydlivý delfín Delfi objeví v moři
kouzelnou klenbu. Ta dokáže každou rybu
proměnit v to, čím by chtěla být…
20:00, Ještě máme čas, USA
Viggo Mortensen v hlavní roli svého
režijního debutu inspirovaného vlastním
dětstvím a dospíváním.

10. so

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, PRO CELOU RODINU,
Pinocchio, IT/VB/FR
Pinocchio není zrovna nejvzornější klučina
a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky
nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružství.
20:00, Podfuk za všechny prachy, USA
Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy
Lee Jones připravují v nové komedii jeden
dokonalý podvod.

13. Út KINO RADOTÍN

	
	
17:30, Anny, ČR
Film Heleny Třeštíkové Anny zachycuje
16 let životního příběhu svérázné ženy,
která vždycky vidí raději nebe nežli dno.
20:00, Žáby bez jazyka, ČR
Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. (Jaroslav Plesl) a jeho nejbližší
rodiny. Jaroslav K. bojuje o svoje děti.

14. St

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Vizionář Modigliani,
IT
Osud Amedea Modiglianiho je mimořádným příběhem výjimečného avantgardního
umělce, velkého buřiče, a ještě většího
bohéma, jehož díla balancují na pomezí
primitivismu a italské renesance. (více
v tipech Kina Radotín)
20:00, Matky, ČR

15. ČT KINO RADOTÍN

	
	17:30, Chyby, ČR
Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, MOST!) je vztahovou
romancí mapující vztah dvou zamilovaných.
20:00, Rytíři spravedlnosti, DÁN
Nová komedie Anderse Thomase Jensena
je moderní bajkou o solidaritě, náhodnosti
vesmíru… a, no, o smyslu života.


16. pá KINO RADOTÍN

	
	
17:30, PRO DĚTI, Duše, USA
Nový celovečerní animovaný film z dílny
Pixar Animation Studios.

28. ST

17. So KINO RADOTÍN

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti, IT
Dokumentární film o životě a umění
Salvadora Dalího mapující období od roku
1929 (kdy byl Dalí „přijat“ mezi pařížské
surrealisty) až do jeho smrti v roce 1989.
(více v tipech Kina Radotín)

20:00, Ještě máme čas, USA

20:00, Chyby, ČR

20:00, Black Widow, USA
	
	17:30, Chyby, ČR



20. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Mstitel, ČR

20:00, Chlast, DÁN

21. St

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Tichý společník, ČR

20:00, Bosch: Zahrada pozemských
rozkoší, IT
Film představuje nejslavnější malířova
díla, která se stala ikonickými po celém
světě. (více v tipech Kina Radotín)

22. ČT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Nightlife: Na tahu,
SRN
Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá
v nové komedii Elyas M´Barek, známý
z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých
tajemství.

20:00, Země nomádů, USA
Poté, co v malém městě na nevadském venkově dojde k ekonomickému kolapsu, se Fern
(Frances McDormand) rozhodne sbalit si věci
a ve své dodávce se vydat na cesty a prozkoumat život za hranicemi klasických společenských zvyklostí jako novodobý nomád.

23. pÁ KINO RADOTÍN

	
	
17:30, PRO DĚTI, Divoký
Spirit, USA
V ospalém maloměstě se Lucky pekelně nudí,
jenže pak potká Spirita, divokého mustanga,
jenž má podobný náhled na svět jako ona.
20:00, Podfuk za všechny prachy, USA

24. So KINO RADOTÍN

	
	17:30, PRO CELOU RODINU,
Gump – pes, který naučil lidi
žít, ČR
Příběh o hledání psího štěstí a také
o překážkách a pastech na cestě k tomu
správnému člověku. Dobrodružný příběh
skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

29. ČT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Ubal a zmiz, ČR
Na pěti různých místech Prahy začíná
komedie, jejíž děj se odehrává v průběhu
jednoho dne a jedné šílené noci.

20:00, Shorta, DÁN
Nadčasový thriller o policejní brutalitě
a rasovém napětí vás stejně jako film
Bídníci (2020) nenechá chladným vůči násilí
všude kolem.

30. pÁ KINO RADOTÍN

	
	
17:30, PRO DĚTI, Luca, USA
Prosluněná dobrodružství prožívá Luca
se svým novým nejlepším kamarádem,
avšak jejich veselí ohrožuje přísně
střežené tajemství, neboť oba jsou ve
skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa.
20:00, Přípitek, FR
Adrien nesnáší svatby a mluvení na veřejnosti. Když budoucí švagr Adriena požádá,
aby pronesl přípitek na svatbě, začnou se
mu v hlavě rozjíždět scénáře toho, co by se
při jeho přípitku mohlo pokazit.

31. So KINO RADOTÍN

	
	17:30, Léto patří rebelům,
SR/SRN
Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý
rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým
vždycky prožil ty nejlepší prázdniny.

20:00, Nadějná mladá žena, USA
Všichni o Cassandře tvrdili, že je nadějná
mladá žena. Než se to zvrtlo. Teď veškerý svůj
talent věnuje plánům na pomstu.

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

AKCE – KINO RADOTÍN

20:00, Zabijákova žena a bodyguard, USA
Pokračování úspěšné akční
komedie Zabiják & bodyguard

27. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Matky, ČR

20:00, Rytíři spravedlnosti, DÁN

Více informací na
www.ukorunyradotin.cz
www.kinoradotin.cz
www.knihovna-radotin.cz
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Knihovna

Sabina Krejčí: Přečtu i tři knihy týdně Knihy se často stěhovaly

K

nihovnu jste převzala uprostřed koronavirových opatření. Nějakou dobu jste měli
otevřeno, pak zavřeno, opatření se
často měnila. Jaký byl tento půlrok
vaším pohledem?

Foto: Petr Buček

Od konce loňského roku má radotínská knihovna novou vedoucí, stala se
jí Sabina Krejčí. Vášnivá čtenářka, která hltá napínavou literaturu.

Bylo to hodně zajímavé. Zavedli jsme
bibliobox a další opatření, která zajistila bezkontaktní provoz. Spousta
knihoven i z našeho okolí raději
zavřela a čekala, až epidemie skončí.
My jsme se snažili provoz zajistit.
Zájemci o knížky si například vyzvedávali svazky připravené za dveřmi
knihovny, aby nedocházelo ke kontaktu s knihovnicemi. Více jsme
komunikovali se čtenáři e-mailem,
mnoho lidí také volalo a objednávalo
svazky telefonicky. Lidé se také ptali,
jaká pravidla platí a jak mohou prodloužit platnost svých průkazek. Proto
jsme zavedli možnost platby bankovním převodem.
Radotínská knihovna ve svém
katalogu nabízí také elektronické
knihy. Narostl o ně během epidemie
zájem?

Za normální situace si elektronické
knihy půjčuje jen určitá menší skupina
čtenářů. Zájem o ně během epidemie o trochu narostl, ale nebylo to nic
extrémního. Já také patřím mezi čtenáře,
kteří dávají přednost klasické knize.
Rozhovor spolu vedeme na začátku
června, kdy se vše pomalu, ale jistě
vrací do normálních kolejí. Vrátili už
se také čtenáři do knihovny?

Před epidemií k nám chodilo více lidí,
někdy až 300 čtenářů za jeden den.
Nyní se pomalu vracíme ke stovce čtenářů denně. Starší čtenáři se asi stále
obávají nákazy a děti se až nedávno
vrátily k běžné výuce. Naši věrní
zákazníci, kteří čtou opravdu hodně,
do knihovny už zase chodí.
Patříte také mezi knihomoly?

Všechny pracovnice v knihovně
hodně čtou. V poslední době jsem i já
přečetla dvě až tři knihy týdně. Mám
ráda napínavou četbu, vedou u mě
thrillery, horory a detektivky. Mou
favoritkou je australská autorka Darcy
Coates. Nedávno jí vyšla nová kniha
Kořist, mohu ji všem doporučit!

Ocenění
i uznání od
ministra

Sabina Krejčí je od konce loňského roku vedoucí radotínské knihovny.

Kam chcete knihovnu posunout,
kterou skupinu čtenářů do ní chcete
přilákat?

Ráda bych tu viděla více dětí a mladých lidí. Děti sem už dnes často chodí,
půjčují si knížky, dělají si tu i domácí
úkoly nebo si něco hledají na počítači.
Chtěla bych jim knihovnu ještě více
otevřít, aby si přišly přečíst komiksy
nebo například knihy o oblíbených
youtuberech. Ráda bych je přesvědčila
o tom, že četba není jen vzdělávání. Je
to i možnost, jak trávit volný čas.
Než jste nastoupila do knihovny,
pracovala jste v jazykové škole
a učila jste tanec. Jakému tanci jste
se věnovala?

Závodně jsem byla zaměřená na standardní tanec a částečně na latinu. Tři
roky jsem učila tancovat děti. Tanec
byl časově náročný, i kvůli studiu
a práci jsem s ním skončila.
Z Radotína pocházíte, během studia
jste se odtud odstěhovala, ale
nyní jste zase zpátky. Táhlo vás to
domů?

Líbí se mi tady, Radotín se neustále
vylepšuje. Spousta věcí se tu změnila.

Máme tu bazén, biotop, skatepark, cvičební stroje. Je tu pro každého něco,
pro mladé i pro seniory nevyjímaje.
Když za mnou přijedou kamarádi
z jiných částí Prahy, jsou překvapení,
že jsou stále ve městě a zároveň je
tu tolik přírody a hodně klidu. Jsou
doslova v šoku.
I proto jste v Radotíně vstoupila do
komunální politiky?

Ano, od jara jsem členkou ODS. Líbí
se mi, jak naše radnice o Radotín
pečuje a jak ho postupně mění k lepšímu. Chtěla bych proto pomoct Karlu
Hanzlíkovi a jeho týmu, aby se to
v tomto duchu neslo i nadále. A především přispět k tomu, aby byli lidé
žijící v Radotíně spokojení.
Petr Buček

INFO
Sabina Krejčí (28) studovala Literární akademii a mediální studia.
Před nástupem do radotínské
knihovny pracovala v jazykové
škole a vyučovala tanec a angličtinu. Ve volném čase se ráda
věnuje plavání nebo focení.

Seriál Radnice

14. díl seriálu Radnice: Knihovna
zvládla i bezkontaktní provoz

S

eriál Radnice postupně představuje jednotlivé odbory a organizace, které zřizuje městská
část. Patří k nim také Místní knihovna
Radotín. „Knihovna je zřízena Městskou částí Praha 16 a výkonnou funkci
zde hraje rada městské části. Má tedy
podobné postavení jako kino nebo
Kulturní středisko U Koruny,“ vysvětluje Pavel Jirásek, tajemník radotínského úřadu.
Radotínská knihovna se nachází přímo v areálu škol – mezi budovou prvního stupně a gymnáziem. O její provoz se starají tři pracovnice zaměstnané
na plný úvazek a další dvě s poloviční
pracovní dobou. Na pozici vedoucí
Místní knihovny Radotín došlo loni
v prosinci ke změně – dlouholetá šéfová Irena Farníková odešla do důchodu
a na její místo přišla Sabina Krejčí.

P

odle Knihy o Radotínu, která
mapuje historii městské části,
patří knihovna k nejčastěji se
stěhujícím zařízením. První knihovna
zde vznikla patrně v roce 1874 jako
součást obecné školy. Radotín měl
tehdy 47 domů a 499 obyvatel.
V roce 1893 založili svou knihovnu
sokolové. Když o patnáct let později
sečetli nabízená díla, došli k údaji
78 odborných tělocvičných knih
a 530 ostatních svazků.
Obecní knihovna vznikla v Radotíně po první světové válce. Mezi válkami bývala otevřená jen v neděli a různě se stěhovala. Sídlila u školy, poté
nalezla zázemí v sokolských šatnách,
během druhé světové války přesídlila do ulice Na Betonce a po skončení

Co vše mají knihovnice v popisu
práce? Kromě půjčování a přebírání
vrácených knih se mimo jiné starají
o registraci čtenářů a o vybírání ročních poplatků. Děti platí 50 korun,
dospělí 150 korun. Knihovnice pečují také o další program. Žáci prvních
tříd radotínské základní školy jsou
například každý rok pasováni do role
čtenáře a první rok mohou navštěvovat knihovnu zdarma. „Během koronavirové epidemie jsme zavedli možnost placení ročního poplatku také
bankovním převodem,“ říká Sabina
Krejčí. Další novinkou, kterou přinesla epidemická opatření, je bibliobox – neboli speciální zařízení, které
umožňuje knihy vracet bezkontaktně
a v kteroukoliv denní dobu. Zájemci
na něj narazí před vstupem do areálu,
který knihovna sdílí se školou. Během

epidemie knihovna omezila kontakty
se čtenáři na minimum, ale přesto zůstávala k dispozici, pokud to jen bylo
možné. Vrácené knihy čekala několikadenní karanténa.
Knihovna nyní eviduje 1 400 čtenářů. Mohou vybírat z nabídky okolo
50 tisíc děl. Každý měsíc přibude 50 až
100 nových knih, opotřebené nebo
málo žádané svazky naopak z nabídky
mizí. „Takové knihy nabízíme na naší
poličce u vstupu anebo jsou v prodeji
za symbolickou jednu korunu,“ uvádí
vedoucí knihovny Sabina Krejčí. Výběr nových knih není jen na knihovnicích, tip na přírůstek může přijít i od
čtenářů. Pokud se nejedná o nějakou
odbornou literaturu pro úzký okruh
zájemců, knihovna návrhům od svých
klientů často vyhoví.
(buč)

P

o svém otevření po rekonstrukci
v roce 2006 získala radotínská
knihovna v několika letech za
sebou nominaci v anketě Knihovna
roku. V roce 2010 skončila jako pátá nejlepší mezi městy a městskými částmi do
10 tisíc obyvatel. Loni v květnu radotínskou knihovnu navštívil ministr kultury
Lubomír Zaorálek, aby zjistil, jak mohou
podobná zařízení fungovat během epidemie při dodržování přísných hygienických pravidel. Ministr ocenil rychlost
znovuotevření radotínské knihovny,
krásný výhled z jejího horního patra
a prostory pro nejmenší čtenáře.

bojů se přestěhovala do domu vedle
Koruny. V 70. letech minulého století
fungovala jako středisková knihovna
i pro okolní obce, po připojení Radotína k Praze připadla pod městskou
knihovnu. Ještě v 80. letech se však
vrátila pod křídla radotínského národního výboru.
V roce 1990 se kvůli havarijnímu
stavu objektu dětská sekce odstěhovala do Loučanské ulice, do bývalé
budovy školní jídelny. Dospělá část
zamířila do objektu vedle staré pošty
a pak se konečně obě části usídlily
v místě, kde ji čtenáři navštěvují
i dnes. Svou moderní podobu získala po rekonstrukci, která proběhla
v roce 2006.
(red)

INFO
 Knihovna právě nyní hledá
novou knihovnici nebo knihovníka, více informací na stránkách www.praha16.eu.
 V červenci a srpnu je knihovna
otevřená v pondělí a ve čtvrtek
od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.
 Čtenáři si knížky mohou objednávat s pomocí elektronického
katalogu přímo na internetových stránkách www.knihovna-radotin.cz.
 
Katalog nabízí okolo 50 tisíc
svazků, další knihy lze číst
v elektronické podobě.
 Počet registrovaných čtenářů je
1400.
 Najednou si je možné vypůjčit
až deset knih, výpůjční doba je
měsíční.
 Roční poplatek činí 150 korun
pro dospělé, děti platí 50 korun.

(red)

Tipy na letní četbu

Radotínské knihovnice přinášejí tipy na knihy,
které se hodí přibalit s sebou na dovolenou.
Jitka Herzánová: Dovolená očima
delegátky
elice čtivá oddechová kniha
o práci delegátky. Byli jste
někdy na dovolené s cestovní
kanceláří? Staral se tam o vás delegát?
Jaký byl? Záviděli jste mu, že může
celé léto trávit na pláži, a ještě je za to
placený? Vyprávění Jitky Herzánové
vám ukáže práci delegáta, každodenní
záležitosti, s kterými se potýká. Doporučujeme také druhý díl s názvem
Delegátka pod rouškou nejistoty,
ve které vás Jitka Herzánová seznámí
s prací delegátky během koronaviru.

V

Ema Paulů: Delegátka cestovní
kanceláře
Začtěte se do reálné zpovědi dlouholeté delegátky, která více než deset let
žije většinu roku v exotických zemích
pod záštitou cestovních kanceláří. Jaká
jsou úskalí práce delegátky cestovní
kanceláře? Humorný a čtivý příběh
o démonizované práci, která je zaměňovaná s pohádkovou dovolenou.
Eva Maceková: Prázdniny
s Oskarem
Víte, co je nejlepší na chození do
školy? No přece prázdniny! Stačí jen
pořádně sbalit a hurá na vlak. Oskar
už má za sebou první třídu. Naučil se
číst, psát a počítat. Oskarova babička si
myslí, že se toho člověk nejvíc naučí na
dalekých cestách, ale děda říká, že na
to, aby člověk něco zažil a něčemu se
přiučil, nemusíš lítat na druhý konec
světa. Pokračování úspěšné knížky

12 hodin s Oskarem, která byla oceněna na knižním festivalu v Bologni.
Knížka je určena pro začínající čtenáře.
Iveta Toušlová, Josef Maršál,
Martin Poláček: Malá toulavka
(Toulavá kamera pro děti)
Navštivte dvacet tajemných míst naší
vlasti s holčičkou, které říkají „Malá
toulavka“. Toulavka proto, že hrozně
ráda cestuje a objevuje nová místa.
Kdyby mohla, zavedla by ve škole
povinný předmět „Výlety“. Všechny
zážitky, které nám v této knize popsala,
se vážně staly. Všechny zážitky také
mají něco společného – záhady.
Vladimír Votýpka: Příběhy české
šlechty
Kniha o osudech příslušníků českých
šlechtických rodů vznikla v průběhu
let 1970–1993. Autor v ní nechává nahlédnout do vesměs tragických životů
lidí pronásledovaných jak Němci, tak
i komunisty, a popisuje také drancování a ničení jejich majetku. Vypráví
příběhy rodin Lobkowiczů, Mensdorffů-Pouilly, Dohalských, Schwarzenbergových, Schlikových, z Bubna a Litic, Wratislavů z Mitrovic, Czerninů,
Kinských, Strachviců, Hrubých z Gelenj i Sternbergů. Atraktivnost knihy
zvyšuje více než sto černobílých unikátních fotografií z rodinných archivů
popisovaných osob. Dále doporučujeme i další dva díly: Návraty české
šlechty a Paradoxy české šlechty.
(MK)
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L

etos poprvé se kvůli zkrácení
sezony odehrálo mistrovství
ČR v ženském lakrose formou
turnaje. Čtyři nejlepší české týmy se
utkaly o titul systémem každý s každým. Radotínské LCC Girls nenechaly nikoho na pochybách, že na
jejich převaze ani covidová přestávka
nic nezměnila, a všechny své zápasy
vyhrály rozdílem třídy. Ten rozhodující proti hráčkám SK Lacrosse Jižní
Město v poměru 12:2.
Mladší radotínský tým LCC Harpyje, za který nastoupilo i několik
hráček kategorie U16, dokázal se soupeřkami z Jižního Města sehrát vyrovnaný zápas, který nakonec skončil
v jejich neprospěch o jediný gól vstřelený v závěru utkání 3:4. Přímý zápas
o třetí místo pak proti TJ Sokol I. Smíchov Harpyje otočily z nepříznivého
stavu 0:3 a přesvědčivě vyhrály 10:5.
Své zápasy v rámci víkendového
turnaje odehrály také hráčky kategorií

Atleti sbírají medaile i rekordy

U10, U13 a U16. I tady se z vítězství
radovaly radotínské týmy.
Letošní sezona nebude mít mezinárodní vrchol. Všechny významné
akce včetně Evropského poháru mistryň byly odloženy. Pokud to situace
dovolí, odehraje se na podzim alespoň tradiční Česko-německý pohár
mezi třemi nejlepšími týmy obou
zemí. LCC plánuje účast na mezinárodním juniorském turnaji ve Frankfurtu, kde bude obhajovat vítězství v obou kategoriích U14 i U19,
a seniorský tým se zúčastní nového
turnaje ve Splitu.
V červnu se odehrálo také poslední
kolo juniorské boxlakrosové ligy.
Vzhledem k tomu, že se z plánovaných
devíti kol odehrála jen tři, vítězové soutěže se nevyhlašovali a byli oceněni jen
nejlepší individuální hráči v jednotlivých kategoriích. Více informací lze
nalézt na www.lcc-radotin.cz.
Ondřej Mika

N

ejen radotínští atleti netrpělivě vyhlíželi start sezony
spojený s rozvolňováním protiepidemických opatření. Dočkali se
2. června, kdy se zapojili do projektu
Českého atletického svazu Atleti spolu
a společně s dalšími 270 oddíly z celé
České republiky otevřeli atletickou
sezonu. V Radotíně to bylo opět ve
velkém. Místní atleti uspořádali hned
dva závody pro všechny věkové kategorie. Na 60 dětí z přípravek si zazávodilo v šestiboji u základní školy.
Dalších 120 atletů od kategorií mladšího žactva až po dospělé se postupně
vystřídalo na hlavním atletickém stadionu. Soupeřili v deseti disciplínách
a zaznamenali 362 startů.
Vstup atletů do závodní sezony byl
rekordní. Nejprve na republikovém
šampionátu v maratonu, který hostila Praha, vytvořil Jaroslav Blažek
oddílový rekord. Více než 42 kilome-

Minigolf po karanténě

R

Foto: Ondřej Mika

adotínští minigolfisté zahájili
sezonu na turnajích v severomoravském Příboru, odkud
přivezli několik cenných kovů.
Před začátkem turnaje minutou
ticha uctili památku kamaráda, spoluhráče DG Fortuna Radotín a příborského rodáka Leopolda Holuba, který
zemřel 17. února. Poté začalo sportovní zápolení a na hráčích a hráčkách bylo vidět, že hůl a míčky byly
dlouhou dobu odložené ve skříních.
Radotínští se utkali s hráči z Příboru,
Olomouce, Ostravy, Kopřivnice, Tovačova a Kojetína.
Komu se vedlo nejlépe? V sobotu
zvítězila mezi ženami radotínská
hráčka Barbora Hlubučková, stříbrnou

LCC Girls nadále kralují ženskému lakrosu.

Mravenci trénovali
pod Sněžkou

H

ráči týmu LCC Ants (U11) se v červnu společně vydali na nejvyšší českou
horu. S lakroskami v ruce našlapali téměř 14 kilometrů, zdolali 650 výškových metrů a bez přerušení uhráli 304 přihrávek!

Foto: LCC

(red)

trů dlouhou trať zdolal ve výborném
čase 2:30:31 h a obsadil 14. místo.
Další rekordní oddílový zápis přidal dorostenec Ondřej Kříž. Oštěpař
poslal své náčiní na závodech ve Vlašimi do vzdálenosti 61,34 m a vévodí
atletickým tabulkám své kategorie.
Hned o dva rekordní oddílové zápisy
se postaral 16letý dorostenec Patrik
Marinov. V pražském Edenu nejprve
zaběhl 100 metrů za 11,37 a následně
zvládl dvojnásobnou trať za výborných 22,57. Výkonem na 200 metrů
držel pátý nejrychlejší čas v republice.
O jeden rekordní zápis se postarala
i Kamila Bartošková. V půlce června
dolétla ve skoku dalekém na výborných 555 cm.
Výborná výkonnost radotínských
atletů se odráží i v soutěžích družstev.
Úžasný vstup měli do soutěže starší
žáci. Ti nečekaně vyhráli první kolo
v osmičlenné skupině a s velkým násko

medaili mezi žáky získal Bořek Bičovský. V kategorii senioři 1 brali zástupci
radotínského oddílu DG Fortuna dvě
medaile, stříbrnou a bronzovou. V rozstřelu si to rozdali kamarádi a spoluhráči radotínského družstva Roman
Vlasák s Richardem Fischerem. Po rozstřelu byl šťastnější první jmenovaný.
V neděli si vítězství zopakovala Barbora Hlubučková a stříbrnou medaili
obhájil Bořek Bičovský. V kategorii
senioři 1 brali radotínští hráči opět
dvě medaile, a to stříbrnou a bronzovou medaili. V rozstřelu o druhé
místo zápolili spoluhráči Roman Vlasák s Martinem Víškem. Opět byl lepší
Roman Vlasák.
(mg)

PŘÍMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TÁBORY:
PLAVÁNÍ, TENIS I FOTBAL NA PÍSKU
Radotínské sportovní oddíly nabízejí během prázdninových měsíců
příměstské tábory pro děti. Mezi jakými sporty je možné vybírat
a kolik takový tábor stojí?
BIOTOP, BAZÉN, SPORTOVNÍ HALA (POŘÁDÁ RADOTÍNSKÁ O. P. S.)
Příměstský tábor pro děti prvního stupně základní školy se bude věnovat výuce
plavání v krytém bazénu, vodním hrám na biotopu, paddleboardům, badmintonu, volejbalu, lezecké stěně i lakrosu.
Termín: 26.–30. července, 9.–13. srpna
Cena: 2 900 Kč (druhé dítě-sourozenec 2 800 Kč)
Další informace: info@biotopradotin.cz

Mladí
softbalisté
ovládli dva
turnaje

R

adotínští softbalisté ve věkové
kategorii do 13 let ovládli zkraje
června ligový turnaj hraný
v Táboře a Sezimově Ústí. Stejný výsledek zopakovali o dva týdny později,
kdy se další kolo hrálo na radotínském
hřišti. Za sebou nechali týmy Joudrs
Praha, Hladoví hroši Sezimovo Ústí
i Slavia Plzeň.
(red)

Foto: Petr Buček

VOLEJBAL
Příměstský tábor se zaměřením na volejbal a míčové sporty, který se bude konat
poslední týden prázdnin na antukových a beachových kurtech v Radotíně. Tábor
je určený dětem od 6 do 15 let.
Termín: 23.–27. srpna
Cena: 2 800 Kč
Další informace: tel. 724 464 418
TENIS
Příměstský tenisový tábor pořádaný v areálu LTC Radotín je určený jak pro
úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší tenisové hráče ve věku od 5 do 15 let.
Děti budou rozděleny do menších skupinek (max. 4 až 5 dětí) podle věku a herní
úrovně, ve kterých se budou učit tenisovým základům, případně jejich zdokonalování. V případě zájmu a dle počasí navštívíme i areál Biotopu Radotín s vodní
plochou pro koupání.
Termíny: 19.–23. července a 2.–6. srpna
Cena: 3 000 Kč
Další informace: www.ltcradotin.cz, tel. 602 957 114
SPORTOVNÍ KEMP PLÁŽOVÍ HURIKÁNI
Na sportovním kempu se rozvíjí především komplexní pohybová motorika. Děti
jsou celý den na boso na písku. Na kempu si děti vyzkouší střelbu z biatlonových
zbraní, lukostřelbu, sportovní hry na písku, plážový fotbal, cyklovýlet, koupání
a mnoho dalšího. Kemp vedou učitelé tělesné výchovy (T. Huráb, M. Eisman).
Termíny: 12.–16. července, 19.–23. července a 26.–30. července
Cena: 990 Kč / den — 2 900 Kč / 3 dny — 3 900 Kč / 5 dní
Další informace: www.sportovniakceprodeti.cz
(red)

kem porazili takové oddíly jako PSK
Olymp, Jižní Město či Kotlářku a získali
jistotu postupu mezi devět nejlepších
do pražského finále. Cíl postoupit měla
i stejně stará děvčata. Ta v obou kolech
potvrdila své kvality, když se umístila
na třetím místě a také si zajistila postup.
Mít v konkurenci 24 družstev z celé
Prahy chlapce i děvčata mezi devíti
nejlepšími potvrzuje vysokou kvalitu
radotínských závodníků.
Svůj vstup do sezony zahájili i muži
ve druhé národní lize. Jejich devítičlenná skupina je velmi nabitá.
Přesto se v ní svými výkony neztratili.
Martin Hrdoušek vyhrál 110 m překážek (přidal 4. místo na 400 m překážek). Druhé místo vybojovali Eduard
Janoušek na 400 m překážek a Jan
Šedivý v trojskoku, třetí byl Ondřej
Sedláček na 3 000 m překážek. Celkově muži obsadili sedmou příčku.
Petr Dubský

Foto: Archiv DG Fortuna Radotín

Lakrosistky potvrdily
svou dominanci

Sport

Radotínský tým na příborském
hřišti

Biotop: swing,
grilování
i kemp pro děti

K

romě plavání se v červenci odehraje i pravidelný program.
Každé pondělí jsou k dispozici
snídaně podávané formou švédských
stolů. V pátek se na molu podávají
grilované ryby a neděle jsou vyhrazené swingu. Na grilování si je nutné
předem rezervovat stůl na telefonu
774 485 998 nebo e-mailu na info@
biotopradotin.cz. Na konci července
proběhne na biotopu první ze dvou
letošních příměstských kempů pro
děti prvního stupně základních škol.
Na srpen a září pak biotop chystá
letní kino. Bude se hrát vždy ve
středu, první představení je v plánu na
11. srpna a budou následovat v týdenním intervalu další čtyři projekce. Na
první zářijový víkend chystá biotop
své tradiční narozeninové oslavy Biotop Days. Více informací lze vyhledat
na stránkách www.biotopradotin.cz.
(red)

ČERVENCOVÝ PROGRAM NA
BIOTOPU
2. 7.
Grilování ryb
5. 7.
Plavání se snídaní
11. 7.
Swingový večer
12. 7.
Plavání se snídaní
16. 7.
Grilování ryb
19. 7.
Plavání se snídaní
25. 7.
Swingový večer
26. 7.
Plavání se snídaní
Grilování ryb
30. 7.
26.–30. 7. Příměstský kemp pro děti

