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Nový seriál 
článků 
vysvětlí, 
jak funguje radotínská 
radnice  

Rozhovor 
s Karlem 
Hanzlíkem:
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skončeným rokem 

Freerider 
Richard 
Gasperotti:
muž mnoha zájmů 
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Vážení  
spoluobčané,
rád bych Vás jmé-
nem Městské části 
Praha 16 přivítal 
v novém roce 2020. 
Co nás především 
čeká? V březnu se 
naplno rozběhne 
dlouho připravovaná optimalizace želez-
niční tratě, která výrazně ovlivní život 
v Radotíně. Zrekonstruovaná trať, která 
propojila Prahu a Plzeň v roce 1862 a pro 
Radotín znamenala zásadní historický 
rozvoj, přinese obrovský bonus v podobě 
bezpečnosti, snížení hluku, dočkáme 
se bezbariérového a po všech stránkách 
moderního nádraží a celkově vzroste 
kultura cestování. 
Novoroční noviny jsou věnovány dalšímu 
fenoménu, který ovlivňuje společenské 
dění v Radotíně. Historie zdejšího sportu 
je spojena se založením Sokola Radotín 
v roce 1888 a od vzniku Českosloven-
ska se píše i historie jednotlivých oddílů 
a sportovních odvětví. Ve 20. letech 
minulého století se tu začal hrát fotbal, 
tenis, volejbal, nohejbal a první krůčky 
dělala atletika. Ve 30. letech se přidal 
stolní tenis, během 40. let i basketbal 
a kanoistika. V 70. letech následovaly 
kuželky, badminton, softbal a v roce 1980 
lakros. Svou historii u nás má i lední 
hokej, gymnastika, kulturistika, národní 
házená, judo, karate, cyklisté nebo šachy. 
Nesmím zapomenout na junák a turisty. 
Široká nabídka sportů dělá Radotín výji-
mečným místem, na které mohou být 
Radotíňáci právem pyšní. Sport a spolky 
vytvářejí v naší městské části komunity 
a zázemí, které sbližují obyvatele a pozi-
tivně ovlivňují jejich budoucnost v duchu 
„prostředí vychovává“. Za to bych rád 
poděkoval všem, kteří pracují ve vedení 
jednotlivých organizací. A samozřejmě 
také trenérům a cvičitelům věnujícím 
svůj osobní čas ve prospěch dětí a mlá-
deže. 
Přeji všem radotínským občanům hodně 
úspěchů, zdraví a štěstí v roce 2020!

Miroslav Knotek, 1. místostarosta 
 Městské části Praha 16 (Radotín)

svého stadionu, o který se dělí s atlety. 
„Předsedovi SC Radotín Karlu Klímovi 
a jeho nejbližším spolupracovníkům 
patří obrovský dík a respekt za vý-
stavbu nového zázemí stadionu. Získat 
tak velkou investici je unikátní počin,“ 
doplňuje Miroslav Knotek. 

Lakrosový oddíl LCC v Radotíně vy-
tvořil hlavní baštu tohoto sportu pro 
celou Českou republiku, pravidelně ví-
tězí v domácí lize a vozí tituly z evrop-
ských klubových šampionátů. Hráčky 
a hráči LCC tvoří základ lakrosových 
reprezentací. 

Zájemci o sport mohou v Ra-
dotíně volit mezi dvěma desít-
kami odvětví patřících pod kří-

dla zdejších klubů. „Největší základnu 
mají v Radotíně fotbal, atletika a lakros. 
Každý z těchto sportů registruje něko-
lik stovek členů,“ říká Miroslav Knotek, 
místostarosta Radotína, pod kterého 
na radnici sport spadá. Jak se sportům 
v Radotíně aktuálně daří? Softbalisté 
se v právě skončeném roce vrátili do 
extraligy, fotbalisté ještě loni bojo-
vali o postup do druhé ligy, ve které 
už hráli před 50 lety. Ti nyní dokon-
čují velkou investici do nové tribuny 

Slovo místostarosty Radotín a sport: 20 odvětví, 2500 sportovců
Na svých osm a půl tisíc obyvatel má Radotín neobvykle velký počet sportovních oddílů. Fotbal, 
softbal, lakros a další sporty sdružují dohromady okolo dvou a půl tisíc sportovců. Chystá se přitom 
i jedna novinka: plnohodnotný atletický stadion se šesti dráhami.

Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny ŠKODA AUTO a.s. včetně DPH platné do odvolání, nebo do 
vyprodání zásob. Ceny neobsahují montáž. Uvedené ceny jsou platné při vrácení původního 

ŠKODA Economy DPF

 již od 12 900 Kč

Na Vás záleží 
První český plug-in hybrid ŠKODA SUPERB iV kombinuje klasický spalovací pohon 
s elektromotorem. Čistě na elektřinu ujede až 62 km a při využití obou motorů dokáže snížit 
spotřebu pohonných hmot pod 2 litry na 100 km. Vyprodukuje také až o dvě třetiny méně 
emisí ve srovnání s obdobně výkonným automobilem se spalovacím motorem.

Navštivte nás a informujte se o dalších výhodách, které Vám osobně elektromobilita nabízí.

skoda-iv.cz

Kombinovaná spotřeba modelu ŠKODA SUPERB COMBI iV: 1,6–1,7 l/100 km; emise CO2: 37–38 g/km

  NOVÁ
ŠKODA SUPERB iV

Číslo 1/2020

Basketbalisté v minulém roce trium-
fovali ve třetí nejvyšší soutěži, druž-
stvo atletů se probojovalo poprvé 
v historii do druhé ligy. Tím výčet 
úspěchů zdejších klubů nekončí. 
Badmintonisté spolupracující s Vi-
noří vychovali v posledních letech 
první juniorské reprezentanty a na-
trvalo se v kalendáři akcí zabydlují 
běžecké závody RunX. Kromě toho se 
v Radotíně hraje na antuce i na písku 
volejbal, nechybí tenis, nohejbal, 
florbal, díky novému bazénu vzniká 
plavecký a triatlonový oddíl. Pů-
sobí zde však také kanoisté, cyklisté, 

horolezci, skauti, turisté, karatisté, 
kulturisté, klub kuželkářů, minigolfu 
a hráčů pétanquu, pravidelné místo 
v kalendáři má koňské rodeo. „Na 
své si přijdou i zájemci o gymnas-
tiku a všestranné cvičení, které spolu 
s lakrosem a badmintonem patří pod 
křídla radotínského Sokola,“ uvádí 
Miroslav Knotek. Sokol má celkem 
750 členů. Celkový počet registrova-
ných sportovců v radotínských spol-
cích se pohybuje okolo dvou a půl 
tisíc. Mnoho dětí i dospělých do Ra-
dotína na tréninky dojíždí z okolí.

Právě Sokol položil v Radotíně na 
konci 19. století základy všemožným 
sportovním odvětvím. A díky jeho 
dlouhé historii si zdejší sportovci 
mohli v nedávné či vzdálenější historii 
připsat na svůj účet nejeden opravdu 
velký úspěch. Softbalisté se v roce 
2006 stali mistry republiky, Martin 
Bouzek se v roce 1994 radoval z ti-
tulu pro šampióna mezi rychlostními 
kanoisty, v půlce 20. století hrávala 
v radotínském tenisovém oddíle mis-
tryně republiky ve čtyřhře Eva Mar-
ková. Fotbalisté zaznamenali největší 
úspěchy v 50. a 60. letech, kdy hrávali 
druhou ligu a měřili síly například se 
Slavií Praha. Nyní působí v pražském 
přeboru, ale v blízké budoucnosti by 
rádi zavítali zpět do bojů o druhou 
nejvyšší soutěž. Pomoct jim v tom má 
právě vznikající nové zázemí na ra-
dotínském stadionu. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3

Radotín nabízí širokou škálu sportů pro mládež i dospělé.
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|2| Z úřadu

Seriál článků vysvětlí, jak funguje radotínská radnice

V Novinách Prahy 16 budou 
čtenáři po celý tento rok 
nalézat články zaměře-

né na fungování radotínské radnice 
a  všech zdejších úřadů, které jsou 
její nedílnou součástí. Seriál nazva-
ný „Radnice“ přiblíží rozdíly mezi 
samosprávou a  státní správou, které 
jsou dnes na úrovni městských čás-
tí, měst a  obcí spojené pod jednou 
střechou. „Spousta lidí si myslí, že 
všechno v Radotíně řídí starosta, rada 
městské části nebo zastupitelstvo. Tak 
to zdaleka není. Většina našich úřed-
níků vykonává činnosti státní správy 
a  radnice ani vedení úřadu do jejich 
činnosti nemohou zasahovat,“ vy-
světluje tajemník Úřadu městské části 
Praha 16 Pavel Jirásek. Ten je pověřen 
vedením radotínských úředníků, ale 
to neznamená, že své podřízené může 
ve všem úkolovat. Někteří úředníci 
sice sídlí v  budovách radotínského 
úřadu, ale pracují přitom výhradně 
pro státní správu, která voleným zá-
stupcům nepodléhá.

Jako příklad může posloužit situace 
spojená s  dopravní problematikou. 
Radnici vede rada městské části, kte-
rou tvoří starosta a jeho čtyři kolegové. 
Tato výkonná složka zdejší samosprá-
vy přijde s  nějakým návrhem řešení. 
Aby například auta parkovala v někte-
ré radotínské ulici podle jiných pravi-
del, než bylo dříve zvykem. Kvůli bez-
pečnosti a  plynulosti provozu. To se 
ale posuzuje podle českých právních 
předpisů. A  proto finální rozhodnu-
tí, zda budou změny navržené radou 
uvedeny v život, je na úředníkovi, kte-
rý vykonává na území Radotína stát-
ní správu v  rámci oddělení dopravy. 
Posoudí, zda navrhované řešení není 
v  rozporu s  různými vyhláškami, zá-
kony a nařízeními. Jeho pracovní mís-
to je přímo na radotínském úřadu, kde 
dohlíží na to, aby dopravní situace od-
povídala požadavkům státu. A  nejen 
přáním a  vizím radotínské radnice. 
Navíc k rozhodnutí potřebuje souhlas 
Policie České republiky, jinak se žádná 
změna neuskuteční.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

KDE ZAPLATÍTE BEZHOTOVOSTNĚ

•  Odbor ekonomický (pracoviště v čp. 21 – Pokladna),
•  Odbor ekonomický (pracoviště v čp. 1600 – Úsek rozpočtových vztahů),
•  Odbor občanskosprávní (pracoviště v čp. 23 – Úsek matrik),
•  Odbor občanskosprávní (pracoviště v čp. 21 – Oddělení evidence 

obyvatel a osobních dokladů, celkem 2 terminály),
•  Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště  

v čp. 23 – Úsek výstavby),
•  Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště  

v čp. 23 – Oddělení dopravy),
•  Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště  

v čp. 23 – Oddělení životního prostředí),
•  Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (detašované 

pracoviště Zbraslav – Úsek výstavby),
•  Odbor živnostenský (celkem 2 terminály),
•  Kino Radotín,
•  Kulturní středisko U Koruny,
•  Místní knihovna Radotín.

Platby kartou se osvědčily

Od loňského července mají občané 
možnost platit kartou nebo mo-
bilním telefonem na všech pra-

covištích Úřadu městské části Praha 16 
a  na dalších místech v  Radotíně, jako 
jsou místní kino, knihovna a  kulturní 
středisko. Do konce listopadu bylo tím-
to způsobem uskutečněno 535 transakcí 
v celkové hodnotě 317 010 korun.
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Senior akademie pokračuje v novém roce

Dalších šest bezplatných přednášek 
zaměřených na prevenci krimi-
nality se bude věnovat především 

ochraně osob. Konají se v radotínském 
domě s  pečovatelskou službou v  ulici 
K  Cementárně, vždy od 13.30 hodin 
a jsou určeny lidem v seniorském věku. 

8. ledna 2020
Téma: Nutná obrana, krajní nouze 
(od 13.30 hodin)
•  právní rámec a  vymezení nutné 

obrany a krajní nouze, 
•  posouzení přiměřenosti sebeobrany, 
•  efektivní a legální sebeobranné pro-

středky, 
•  postup v případě využití nutné obrany. 

15. ledna 2020
Téma: Prevence osobního bezpečí 
(od 13.30 hodin)
•  doma, na ulici, v prostředcích MHD,
•  loupežná přepadení v bytech, 
•  loupežná přepadení na ulicích, 
•  jak předejít napadení a případnému 

okradení.

22. ledna 2020
Téma: Domácí násilí (od 13.30 ho-
din)
•  co je to domácí násilí, 
•  formy domácího násilí,

•  profil oběti a pachatele,
•  příčiny domácího násilí, 
•  kde může oběť domácího násilí hle-

dat pomoc, 
•  rozdělení typů domácího násilí a je-

jich statistika, 
•  chování svědků, 
•  možnosti řešení. 

Téma: Senioři versus podvodníci 
(od 14.30 hodin)
•  problematika organizovaných akcí 

s prezentací výrobků, 
•  uzavírání kupních smluv po telefonu, 
•  problematika podomního a  poulič-

ního prodeje, 
•  veřejné sbírky, 
•  nekalé praktiky prodejců, 
•  závazkové právo, 
•  podvodné jednání v  občanskopráv-

ním vztahu.

29. ledna 2020
Téma: Finanční gramotnost 
(od 13.30 hodin)
•  pojem finanční gramotnost, 
•  výběr banky, 
•  bankovní účet, 

Mění se poplatky za komunální odpad

Dne 17. října 2019 byla Zastupi-
telstvem hlavního města Pra-
hy schválena změna vyhlášky, 

kterou se stanoví poplatek za komu-
nální odpad. S účinností od 1. ledna 
2020 se zvyšuje o  30  procent. Nově 
bude svoz biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu nabízen jako 
součást komplexního městského sys-
tému nakládání s komunálním odpa-
dem. 

Výše poplatku za každý, i započatý měsíc 
se nově stanoví podle počtu, objemu a fre-
kvence obsluhy objednaných sběrných 
nádob na směsný komunální odpad a na 
biologicky rozložitelný komunální odpad. 

Více informací o svozu biologicky rozlo-
žitelného odpadu a směsného komunál-
ního odpadu naleznete na portálu život-
ního prostředí hlavního města Prahy. 

Helena Jíchová

„Jsme rádi, že naši občané i  přespol-
ní využívající našich služeb přivítali 
možnost platit kartou. Pro nás to byl 
další krok k  modernizaci a  zlepšení 
služeb úřadu a  organizačních složek, 
které pod úřad patří,“ uvádí starosta 
Radotína Karel Hanzlík.

Zatímco jsou bezhotovostní platby hoj-
ně využívané při hrazení poplatků na 
úřadu, nejčastěji v  rámci Odboru ob-
čanskosprávního (konkrétně u agendy 
cestovních pasů), překvapivě je vyu-
žívána minimálně nebo vůbec v  kul-
turních zařízeních. „Důvodem může 
být další naše nadstavbová služba, kdy 
lístky do kina i kulturního střediska lze 
zakoupit v  předprodeji na internetu 
z pohodlí domova a zaplatit hned kar-
tou on-line,“ uvádí gestor nové služby, 
tajemník úřadu Pavel Jirásek. 

Eva Javorská

•  platební karta, 
•  bezpečný bankomat – pravidla při 

výběru finanční hotovosti, 
•  elektronické bankovnictví – internet 

banking, 
•  elektronický obchod – nákup přes 

internet, 
•  půjčky + praktické příklady, 
•  problematika dlouhodobého zadlu-

žení. 

5. února 2020
Téma: Prevence přepadení 
(od 13.30 hodin)
•  ochrana života a  zdraví před násil-

nou kriminalitou, 
•  preventivní chování při kontaktu 

s neznámou osobou, 
•  předcházení nebezpečným situacím, 
•  pravidla nutné obrany, jak se zacho-

vat, když se něco stane, 
•  informace a  ukázky jednoduchých 

ochranných osobních bezpečnost-
ních prvků.

Slavnostní ukončení a předání pamět-
ních listů (ve 14.30 hodin) 

(red)

„Podobné je to při řešení jiných problé-
mů spojených se životem v naší městské 
části. Až 70 procent činností radotín-
ských úředníků připadá na výkon státní 
správy. Vedle dopravy se to týká také na-
příklad vydávání občanských průkazů 
nebo živnostenských záležitostí. Všich-
ni tito úředníci pracují pro stát a nejsou 

vyloženě jen podřízenými vedení radni-
ce,“ vysvětluje Pavel Jirásek. Své služby 
přitom neposkytují jen v Radotíně, ale 
také obyvatelům Zbraslavi, Lochkova, 
Velké Chuchle a  Lipenců. Úřad sídlící 
v Radotíně totiž od hlavního města Pra-
hy získal rozšířené kompetence a posky-
tuje výkon státní správy i v uvedených 
městských částech.

Fungování místní správy se změnilo 
v roce 2002, kdy zanikly okresní úřa-
dy. Ty vykonávaly státní správu nad 
přidělenými okresy. Radnice a jejich 
úřady se do té doby staraly téměř 
výhradně o  svou samosprávu. Ne-
boli o to, co považují za důležité pro 
rozvoj obce jejich zvolení zástupci 

v čele se starostou, radou a zastupi-
telstvem. Po zrušení okresních úřadů 
přesídlil výkon státní správy přímo 
na vybrané městské úřady a v Praze 
na 22 úřadů městských částí, kde se 
tak dnes potkávají dvě skupiny úřed-
níků – ti, kteří pracují na státních 
agendách, a  jejich kolegové, kteří se 
věnují úkolům zadaným zvoleným 

vedením radnice. Někdy se jejich 
role navíc prolínají.

Několikadílný seriál Radnice, kte-
rý startuje tímto úvodním člán-
kem, bude na stránkách Novin 
Prahy 16 vysvětlovat činnost jednot-
livých volených zástupců tvořících 

samosprávu Radotína. Zaměří se také 
na úředníky, z  nichž někteří pracují 
vyloženě pro potřeby zdejší městské 
části a  jsou úkolováni pouze vede-
ním radnice. Ale také objasní činnost 
těch, kteří vykonávají státní správu, 
již starosta, rada ani tajemník úřadu 
nemohou ovlivnit. 

Petr Buček
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|3| Radotín a sport

Proč je důležité podporovat sport? Má v Radotíně dobré podmínky?
SPORT SPOLEČNOST SPOJUJE 
A DĚLÁ JI ZDRAVOU

Radotín si vybudoval pověst 
sportovně založené městské 
části. O  jednotlivé oddíly se 

starají schopní lidé, starší generace 
předává žezlo nastupujícím trenérům 
a  vedoucím. V  Radotíně se zrodila 
pestrá směsice různě zaměřených dis-
ciplín, lidé se setkávají na sportovištích 
a  na dalších akcích pořádaných pro 
celé rodiny členů týmů. Radotínské 
oddíly přitom nejdou cestou vrcholo-
vého sportu a profesionality, přednost 
dostává takové pojetí sportu, které 
podporuje lidské zdraví a všestrannou 
pohybovou vybavenost mládeže i do-
spělých. 

Sport proto považujeme za důležitou 
součást lidského života a soužití zdej-
ší společnosti. A z tohoto důvodu má 
naši plnou podporu. Jednotlivé oddíly 
se na nás obracejí při shánění grantů 
na vybavení i  své zázemí. Sportoviště 
mají v  Radotíně dobrou úroveň, ale 
vždy je co zlepšovat, aby se mohly 
oddíly dále vyvíjet. Každý rok rozdě-
líme nemalou sumu peněz z rozpočtu 
Radotína především sportovním spol-

kům, které se starají o  volnočasovou 
náplň mládeže.

V  našem volebním programu má 
sport své pevné místo. Jsme přesvěd-
čení, že sport vytváří takové prostředí, 
které kultivuje všechny generace – od 
mládeže až po dospělé sportovce a je-
jich okolí. Sportem však nejsme zasle-
pení a podporujeme také radotínskou 
kulturu. Mnohé překvapí, že na ni 
z  rozpočtu vydáváme mnohonásobně 
více prostředků než na sport. Sportov-
ní oddíly jsou na rozpočtu Radotína 
mnohem méně závislé než kino, Koru-
na, knihovna a různé venkovní kultur-
ní akce, které mají v našem kalendáři 
své pevné místo. 
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SPORT V RADOTÍNĚ – ZDROJ 
OPRÁVNĚNÉ HRDOSTI I DOPRAV-
NÍCH POTÍŽÍ
Sport zoceluje ducha i tělo, což věděli 
už turneři a sokolové, kdežto staří Ří-
mané zas věděli, že upne-li se zrak lidu 
k  aréně, projde leccos mimo ni zcela 
bez povšimnutí. Obě tyto zásady vešly 
do krve všem pozdějším vládám i sa-

mosprávám a porůznu se z nich užívá 
to či ono. 

Radotín má úctyhodné sportovní tra-
dice a  sportu se zde dostává velkého 
prostoru. Radotínští sportovci jsou 
úspěšní i  ve světě. Převážnou část 
spolků zde tvoří právě sportovní klu-
by. Umožňují smysluplně trávit volný 
čas a  napomáhají i  citové identifikaci 
s obcí; to je obzvláště cenná hodnota, 
neboť řada novějších obyvatel Radotí-
na už cítí primární přináležitost spíš 
k Praze, v níž také hledá a nachází vět-
šinu vyžití.

Jakkoli je sport faktorem bezesporu 
kladným, jiné už je to s jeho externa-
litami: nepromyšleně budovaná spor-
toviště zde vytvářejí značnou dopravní 
zátěž, jejíž důsledky ovšem nenesou 
příchozí, ale místní – to z jejich kvality 
života se ukrajuje. Opominout nelze 
ani náklady na stavbu či ztrátu nena-
hraditelné historické paměti – třeba 
demolici unikátního komplexu staré-
ho stadionu. Sport ovšem inherentně 
obsahuje soutěživost, hlad po vítězství 
a  binární uvažování: a  právě takové 
je mnohdy místní rozhodování. Zde 

vskutku trpíme absencí celkové kon-
cepce rozvoje obce nejbolestivěji. 

Rozhodně má tedy smysl podporovat 
sport – pokud to ovšem bude po vzoru 
sokolském, a nikoli římském. 

Jan-Matěj Rak, 
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SPORT JAKO HLAVNÍ PRIORITA?
Historie organizovaného sportu v Ra-
dotíně přesahuje sto let, a i v součas-
nosti se zde sport těší velké oblibě. 
Podpora a  jeho rozvoj je jednou 
z  hlavních tematických oblastí, kte-
rým se vedení místní radnice věnu-
je. A  je třeba konstatovat, že velmi 
úspěšně.

Prioritizace sportu nicméně v několi-
ka případech dosáhla míry upozaďu-
jící ostatní zájmy. Přítomnost sportov-
ních zařízení je v některých lokalitách 
zdrojem dopravních problémů. Dále 
v  oblasti cyklostezky nejen v  letních 
měsících často nastává situace, kdy 
jsou chodci, především rodiny s malý-
mi dětmi a starší spoluobčané, omezo-
váni cyklisty v klidném a bezpečném 

průchodu. Z  hlediska zatížení místní 
infrastruktury se důvodně můžeme 
obávat následků budování příměst-
ského parku Soutok. V jeho kontextu 
je Radotín vnímán jako jeden z hlav-
ních „uzlových bodů“, a  tedy jako 
tranzitní místo, avšak není na tuto roli 
dlouhodobě připravován. Sportovní 
zájmy bohužel převážily i  v  případě 
umístění sportovní haly na legendár-
ním, dnes již pouze vzpomínaném, 
starém hřišti... 

Vzhledem k  investicím do výstavby 
sportovních zařízení je s podivem, že 
areál Sokolovny vybudovaný přispě-
ním radotínských občanů v roce 1932, 
který desítky let slouží všem věkovým 
kategoriím, viditelně chátrá. Přesto-
že není ve vlastnictví obce, je místem 
konání sportovních akcí reprezentují-
cích Radotín, i na mezinárodní úrov-
ni, a  městská část by tedy měla mít 
eminentní zájem na jeho adekvátní 
renovaci a  modernizaci. Ta poslední 
totiž proběhla bezmála před dvaceti 
lety. 

Martin Zelený, 
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Pokračování ze str. 1

Radotínský stadion, kde sídlí atle-
ti a fotbalisté, by už za dva roky 
mohl vypadat úplně jinak než 

nyní. A netýká se to jen právě dokon-
čované tribuny. Na rok 2021 se chys-
tá velká investice do jeho atletických 
sportovišť. „V  Radotíně podporujeme 
vybudování v pořadí devátého pražské-
ho atletického stadionu se šesti dráha-

ho oválu, naleznou sektory pro téměř 
dvacet svých disciplín na jednom místě. 
Jejich zastaralé zázemí už dnes nestačí. 
„S mladými oštěpaři chodíme házet i na 
zorané pole, jen aby si tuto dnes tak ob-
líbenou disciplínu natrénovali. Sektor 
na skok vysoký nemá dostatečně dlouhé 
rozběžiště, koulařské zázemí ustoupi-
lo stavbě nové tribuny, skok o tyči tady 
netrénujeme vůbec,“ říká Petr Dubský. 

Díky moderní tribuně se šatnami i dal-
ším zázemím a díky novým tartanovým 
dráhám naláká podle něj atletika v Ra-
dotíně ještě více zájemců než nyní. Dnes 
sdružuje okolo 350 sportovců.

Sportovních odvětví v Radotíně přitom 
neustále přibývá, počet organizova-
ných disciplín se pohybuje okolo dva-
ceti. Novinkou jsou plavání v  krytém 
bazénu a  vznikající triatlonový oddíl. 
Některé sporty naopak z místních hřišť 
a tělocvičen zmizely – například hokej, 
národní házená nebo stolní tenis. 

„Někdy se mě lidé ptají, proč v takové 
míře podporujeme sport a  nedává-
me více peněz například na kulturu. 
Přitom je to přesně naopak. Do kul-
tury investujeme mnohem více než 
do sportu. Zmodernizovali jsme kino 
a  knihovnu, nyní začínáme budovat 
Kulturně-komunitní centrum Koru-
na. Každý rok pořádáme pro občany 
řadu venkovních kulturních akcí. Na-
příklad burčákobraní nebo Havelské 
posvícení,“ vysvětluje radotínský sta-
rosta Karel Hanzlík. Sportovní oddíly 
se o své financování starají samy. Část 
své činnosti hradí z členských příspěv-
ků a díl svých příjmů inkasují od státu, 
ty šikovnější pak i z programů hlavní-

ho města Prahy. Až na výjimku, kterou 
vysvětluje starosta Hanzlík: „Radotín-
ská radnice díky dobrému hospoda-
ření každý rok uvolní z připraveného 
rozpočtu více než milion korun na 
projekty zaměřené na podporu vol-
nočasových aktivit místních organi-
zací pracujících především s mládeží.“ 
Tyto prostředky radnice nejčastěji roz-
dělí právě mezi sportovní kluby. 

Důležitým momentem v  historii ra-
dotínského sportu byla výstavba spor-
tovní haly dokončená v  roce 2009. 
Do té doby bylo pod střechou možné 
sportovat jen v  tělocvičnách základ-
ní školy a  v  místní sokolovně. „Hala 
tehdy přišla bez daně na 70 milionů 
korun. Díky hale narostl počet hráčů 
badmintonu, basketbalu, volejbalu 
nebo florbalu. Její kapacita je naplněná 
na sto procent,“ říká radotínský mís-
tostarosta Miroslav Knotek. 

Kromě atletů plánují úpravy i  jiná 
sportoviště. Radnice zvažuje rozšíře-
ní prostorů nad šatnami ve sportovní 
hale, kde by přišla vhod malá tělocvič-
na pro rozcvičení. A v Sokole střádají 
plány na dostavbu druhé kryté tribuny 
ve své lakrosové aréně. 

Petr Buček

Šéf atletického svazu Varhaník: Zájem o atletiku roste
Podle předsedy atletického svazu 

Libora Varhaníka patří atletika 
ke sportům, které se v  Česku 

těší rostoucí popularitě. Do radotín-
ského areálu zamíří investice ve výši 
15 milionů korun. Kromě moderního 
tartanového povrchu se šesti dráhami 
vzniknou i všechny sektory pro skoky 
a vrhačské disciplíny.

Jak si vysvětlujete rostoucí zájem 
o atletiku?
Máme po celé České republice 82 tisíc 
členů atletických oddílů a tento počet 
neustále roste. Zatímco například fot-
bal čelí odlivu zájmu, k  nám se hlásí 

stále více dětí. Je to tím, že si rodiče 
uvědomují přínos atletiky pro celý ži-
vot svých dětí. V  atletických klubech 
dostanou výborné pohybové základy. 
Dříve je děti získávaly i dětskými hra-
mi na sídlištích. Ale dnes už mládež 
moc ven nechodí.

Proč podporujete modernizaci at-
letických sportovišť na stadionu 
v Radotíně?
V  Praze máme osm atletických sta-
dionů, a  to nám nestačí. Rostoucí 
zájem si žádá nová moderní spor-
toviště. Radotínské zázemí už je 
hodně zastaralé a  zaslouží si velkou 

modernizaci. V  Radotíně máte přes 
tři sta padesát registrovaných atletů, 
kvalitní práci s mládeží a víme, jak je 
vaše městská část sportovně založe-
ná. Proto si stadion zaslouží takovou 
investici.

Nebudou si atleti překážet s  fot-
balisty?
S fotbalem se o hřiště dělíme prakticky 
všude po republice a nacházíme vždy 
nějaký kompromis. 

Jaké závody se na novém radotín-
ském atletickém stadionu budou 
konat?

Počítáme především s mládežnickými 
soutěžemi na úrovni pražského přebo-
ru. I když by na takovém stadionu bylo 
možné uspořádat i mistrovství repub-
liky seniorské kategorie. Jediným limi-
tem bude šest drah. Osm se do areálu 
v Radotíně prostě nevejde.

Nezatíží zmodernizovaný stadion 
své okolí větší dopravou?
Z toho nemusíte mít obavy. Mládež-
nické týmy jezdí na závody po Praze 
hromadnou dopravou, v  tom je atle-
tika v  současnosti stejně spartánská, 
jako vždy byla. A k vám se dá dostat 
ze Smíchova za osm minut vlakem, 

takže bych se přílivu aut do Radotína 
nebál.

Kdo stadion zaplatí?
Radotínský atletický oddíl získá na mo-
dernizaci areálu peníze převážně z  in-
vestičních programů doposud vypisova-
ných ministerstvem školství neboli nově 
pravděpodobně z Národní agentury pro 
sport, která se nedávno z ministerstva vy-
členila. Věříme, že přispěje i hlavní město 
Praha. Menším dílem se na modernizaci 
přislíbila podílet radotínská radnice.

(buč)

Na str. 10 čtěte novoroční anketu mezi 
radotínskými sportovními oddíly.

Radotín a sport: 20 odvětví, 2500 sportovců

Vi
zu

al
iz

ac
e:

 S
C

 R
ad

ot
ín

Takto bude vypadat rozmístění atletických sektorů po rekonstrukci radotínského stadionu.

mi a  všemi potřebnými sektory,“ pro-
zrazuje šéf Českého atletického svazu 
Libor Varhaník. Podle Petra Dubského, 
který vede radotínskou atletiku, půjde 
o čtvrtý nejlépe vybavený atletický stá-
nek v  Praze. Za Juliskou, vršovickou 
Slavií a areálem na Děkance.

Radotínští atleti, pokud se podaří sehnat 
prostředky na modernizaci atletické-

Názory
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Starosta Karel Hanzlík: Radost mi dělá bazén i rozšířená škola

Jaký pro vás byl právě skon-
čený rok?
Jeden z nejnáročnějších za dobu 

mého starostování. Dokončovali jsme 
několik velkých investičních akcí na-
jednou. Finišovala stavba bazénu, ha-
sičské zbrojnice, protipovodňových 
opatření a  rozšiřování kapacit a  mo-
dernizace školního areálu, konkrétně 
se jednalo o  nástavbu prvního stupně 
a  školní jídelnu. Nad naše očekávání 
jsme čerpali peníze z pražského dotač-
ního programu Pól růstu, což ale obná-
šelo spoluúčast radotínského rozpočtu. 

Co to pro hospodaření Radotína 
znamenalo?
Takové stavební akce musíme po-
stupně zafinancovat ze svého a dotač-
ní peníze v  rozsahu 70 až 80 procent 
z  celkové ceny stavby dostáváme až 
zpětně. Naštěstí jsme měli rezervy 
z minula, takže jsme všechno, co jsme 
si naplánovali, zvládli. Nyní se musí-
me nadechnout a připravit se na další 
investice a rozvoj Radotína.

Jsou všechny velké stavby spoje-
né s dotacemi?
Tak to je. My jako samospráva máme 
vždy s předstihem připravené projekty 
na různé stavební záměry. A  když se 
na ministerstvech nebo v rámci hlav-
ního města Prahy otevřou nové dotač-
ní tituly, hned z nich žádáme o peníze. 
Jinými slovy: Co slíbíme lidem ve vo-
lebním programu, to se pak snažíme 
plnit během volebního období. 

Letos se rozběhne stavba Kultur-
ně-komunitního centra Koruna. 
Jaké dotace pro něj využijete?
V jeho případě se nám podařilo do jed-
noho projektu zapojit různé zdroje. Na 
policejní služebnu a nové prostory pro 
základní uměleckou školu dostaneme 
prostředky z  hlavního města. Ale zá-
zemí pro umělce vystupující v  Koru-
ně, sál pro společenské akce a Dům na 
půl cesty zafinancujeme z evropských 
peněz, konkrétně z programu Praha – 
pól růstu. Je organizačně skvělé, že tak 
můžeme čtyři dotace spojit do jedné 
stavby, což ulehčuje výběrové řízení 
i samotnou realizaci.

Některé stavby, jako například re-
konstrukce železnice, jdou zcela 

mimo radotínský rozpočet. Co to 
pro radnici znamená?
U  takových velkých stavebních akcí 
je pro nás náročná jejich koordinace. 
Vše se musí projednat a  naplánovat 
se zhotovitelem a investorem tak, aby 
měly co možná nejmenší vliv na život 
v Radotíně. Investorem může být na-
příklad hlavní město, to je případ do-
končované technické vybavenosti ve 
Zderazské, Otínské a  Lošetické ulici. 
Anebo na našem území investuje stát, 
což se týká modernizace železničního 
koridoru.

Právě rekonstrukce železniční 
tratě se už za pár měsíců napl-
no rozběhne. Na zhruba tři čtvrtě 
roku se zavře Karlická ulice, proč 
potrvá výměna mostu tak dlouho?
Více než čtyři roky jsme vedli řadu 
jednání se společností Správa želez-
niční dopravní cesty (SŽDC), která 
si opravu tratě zadala. Snažili jsme se 
o  maximální zmírnění jejího dopadu 
na Radotín. Viadukt ale vyměnit rych-
leji není možné. Železniční doprava 
má přednost před auty, vlaky budou 
po mostě přejíždět vždy alespoň po 
jedné koleji i  během opravy. Zacho-
vat zároveň i automobilovou dopravu 
pod ním však z  bezpečnostních dů-
vodů nejde. Nejdříve se vymění jedna 
část viaduktu s kolejemi, pak přijde na 
řadu druhá, a to není možné stihnout 
za několik týdnů.

Je už jasné, zda budou Radotínem 
jezdit i v budoucnu dálkové spoje 
do Plzně a do Německa?
Spolu se starosty z dalších obcí z Po-
berouní podporujeme projekt na zcela 
novou trať, která by dálkové a náklad-
ní vlaky z Radotína odvedla. Kudy tato 
nová trasa mezi Prahou a  Berounem 
povede, zatím není jasné, ale na mi-
nisterstvu dopravy tohle téma začíná 
opět rezonovat v  podobě tří variant. 
Pro nás by byla nejlepší varianta tak 
zvaného Tachlovického tunelu, v  je-
hož případě by vlaky odbočily poblíž 
Bránického mostu do tunelu a k nám 
by jezdily jen soupravy na lince mezi 
Prahou, Řevnicemi, Karlštejnem a Be-
rounem.

Historická nádražní budova v Ra-
dotíně zůstane?

Na staré budově trváme, projde rekon-
strukcí a v Radotíně zůstane.

Na diskuzi k  rekonstrukci tratě, 
která se konala v  listopadu ve 
školní aule, zaznělo, že zastřešení 
jednotlivých nástupišť není dosta-
tečné. Dojde ke změnám?
SŽDC ústy svého náměstka během 
uvedené prezentace slíbila, že zastře-
šení prověří. Tady si je ale nutné uvě-
domit jednu věc. Rekonstrukce želez-
nice i nádraží je složitá stavba, na které 
pracují odborní projektanti. Ti se řídí 
zákonnými normami. Takže obava, že 
by něco zanedbali, není moc myslitel-
ná. Všechny jejich kroky se několikrát 
kontrolují a SŽDC určitě délku střech 
ještě jednou prozkoumá. Jak její zá-
stupci uvedli, samotné střechy nejsou 
v  celém projektu žádnou významnou 
položkou. Někde jsem také zaslechl, 
že budeme mít příliš úzká nástupiště. 
Nebudeme, ani to by normy a projek-
tanti nepřipustili. K rekonstrukci tratě 
chystáme speciální internetové strán-
ky, které budou vše podrobně vysvět-
lovat. A  lidé tam budou moct zasílat 
své dotazy spojené s  opravou tratě 
v Radotíně.

Až se zruší železniční přejezd 
v centru Radotína, auta budou více 
než v současnosti projíždět Prvo-
májovou ulicí. Tamní obyvatelé se 
bojí přílišného zatížení dopravou. 
Co s tím uděláte?
Přichystáme taková dopravní opatře-
ní, která tranzitní dopravu Radotínem 
směrem od Černošic co možná nejví-
ce svedou do Výpadové ulice. Prvomá-
jovou přetěžovat nechceme a s tamní-
mi občany chystáme k  tomu tématu 
debatu. Dopravní řešení nevymýšlíme 
na koleně tady na radnici. Jedná se 
o odbornou záležitost, na které s námi 
spolupracují specializované firmy. Ty 
na základě společné konzultace na-
vrhnou opatření a variantní řešení tak, 
aby doprava probíhala takovým způ-
sobem, který Radotín zatíží co nejmé-
ně. Prvomájovou rozhodně chceme 
před nárůstem dopravy ochránit.

Co vám v roce 2019 udělalo vylo-
ženě radost?
Bazén, který je stále více využívaný. 
Hlavně dětmi. A také reakce, které na 

něj máme. Když jsme si byli nedávno 
s  místostarostou Mirkem Knotkem 
ráno zaplavat, pustili se s námi do řeči 
rodiče žáka z naší základní školy. Byli 
rádi, jaké pokroky v  rámci plavání je-
jich syn udělal. Začínal jako neplavec 
a už sám plave. Odezva je skvělá. Potě-
šila mne však také dokončená další fáze 
protipovodňové ochrany pro Radotín 
v  Šárově kole a  samozřejmě všechny 
nové prostory ve škole a v jídelně.

Nedávno se objevily odhady růs-
tu počtu obyvatel v celé Praze do 
roku 2030. Radotín by měl pat-
řit k  místům s  mírným nárůstem 
občanů, jiné městské části jsou 
na tom hůře. Myslíte, že se tato 
prognóza v Radotíně naplní?
Myslím, že ano. Nemáme k  dispozici 
žádná velká rozvojová území. Část po-
zemků je v záplavové zóně, kde se byty 
a domy stavět nesmí. Další oblasti jsou 
zastaveny rezidenční zástavbou rodin-
ných domů na hranici se sousedními 
katastry. Pro větší výstavbu tak zbývá 
jen centrální část Radotína. Do bu-
doucna nám tady může přibýt nanej-
výš okolo tisícovky obyvatel. Ale jak 
se u první etapy centra ukázalo, když 
se v Radotíně objeví nové byty, kupují 
je ve valné většině případů místní lidé 
pro své potomky a další příbuzné. Ra-
dotín přitom už dnes mohl vypadat 
úplně jinak. Ještě za socialismu se tu 
plánovala mohutná výstavba panelo-
vých domů, ale vznikla jen asi třetina 
z  nich. Na nárůst obyvatel spojený 
s výstavbou centra Radotína připrave-
ni jsme. Zvýšili jsme například kapaci-
tu základní školy i jídelny.

Jak to nyní vypadá s  výstavbou 
centra s náměstím, třemi bytový-
mi domy, obchodní třídou a novou 
radnicí?
Čekáme na úpravu územního plánu, 
který se nyní řeší v připomínkovacím 
řízení na hlavním městě. Podle mého 
odhadu začnou stavební práce někdy 
za dva až tři roky. Centrum nám his-
toricky chybí a chceme, aby žilo přiro-
zeným životem. Proto na něj hodláme 
umístit radnici, kam si lidé budou 
chodit vyřizovat úřední záležitosti.

Opozice vás nařkla, že chystáte na 
nové radnici „starostovské patro 
za 130 milionů korun“. Je to prav-
da?
Je to samozřejmě nesmysl, jedná se 
o dříve prezentovanou částku vyplýva-
jící ze studie za celou budovu. Pobavila 
mě i informace v opozičním plátku, že 
bychom měli převzít do správy budovu 
nádraží. To opravdu nechceme, proč 
bychom měli jako městská část vlastnit 
nádražní budovu? Musím říct, že jsem 
z práce opozice zklamaný. Kritika, když 
je věcná a  oprávněná, tak je v  pořád-
ku. Očekával bych, že budou přicházet 
s  podnětnými návrhy a  konstruktivní 
kritikou. Oni však na zastupitelstvu 
nebo ve výborech či komisích převáž-
ně mlčí, vše si zapisují, návrhy podá-
vají zásadně jen písemně a  nepouštějí 
se s námi do dialogu. A pak vytrhávají 
věci z kontextu. Naštěstí máme v rámci 
radotínské ODS různé názory, o které 
se navzájem přeme, a hledáme to nej-
lepší řešení pro Radotín.

Zastupitelé z  jiných stran přišli 
také s  návrhem, aby se jednání 
přenášela na internetu. Vy jste 
však proti. Proč?

Podle mne to není úplně důležité. Kdo 
má zájem, může kdykoliv na veřejné 
zasedání zastupitelstva přijít. Proto 
jednání začínáme vždy až od 17 hodin. 
Nejsme velké město, kde by bylo kom-
plikované osobně se na jednání do-
stavit. Dlouhodobě stavíme na přímé 
komunikaci s  občany, s  dřívější opo-
zicí jsme mnohem více nad problémy 
debatovali. Věcná a  osobní báze tu 
dnes od opozice chybí. Zjišťovali jsme, 
jak fungují videopřenosy z jednání za-
stupitelstva například v Praze 13. Mají 
šestkrát více obyvatel než my a sledo-
vanost se tam pohybuje v počtu něko-
lika desítek lidí.

Jak to vypadá s novou lávkou přes 
Berounku. Proč se zpozdila její 
stavba?
Jeden z  účastníků výběrového řízení 
tendr napadnul, nyní musí rozhod-
nout Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. Může mu to trvat měsíc, ale 
i  půl roku. Jedná se o  investici hlav-
ního města Prahy. Prostředky na její 
výstavbu se přesunuly do rozpočtu na 
rok 2020 a doufáme, že už se stavba le-
tos rozjede. My chceme na novou láv-
ku navázat úpravami náměstí sv. Petra 
a  Pavla, ale musíme počkat, až bude 
most hotový. 

Radotín čelí problémům s ubytov-
nami. Daří se je řešit?
Snažíme se tlačit na hygienickou sta-
nici, aby řešila problémy s ubytovnou 
v ulici V Sudech. Proběhla další míst-
ní šetření, která posuzují stav tohoto 
zařízení. Věříme, že hygiena konečně 
zakročí. Naše možnosti jsou omezené, 
ubytovny jsou v rukou soukromníků.

Od roku 2018 je členkou rady 
městské části Simona Baráková. 
Žena se v  radě objevila po delší 
době. Jak její účinkování po více 
než roce hodnotíte?
Simona naplnila mé očekávání. Je kon-
struktivní a týmovou hráčkou. Ženský 
element je určitě v radě přínosem. 

Radotín je velice sportovně zalo-
ženou městskou částí. Vy jste také 
dříve působil jako trenér basket-
balové mládeže, věnujete se stále 
těmto aktivitám?
Na pravidelné trénování mi nezbý-
vá čas, ale sportu se věnuji. Dvanáct 
let jsem vedl mladé radotínské bas-
ketbalisty a  aspirovali jsme tehdy na 
titul v  přeboru Prahy. Jednou ročně 
organizuji lyžařský kurz pro radotín-
ské školáky, na kterém působím jako 
hlavní vedoucí a  instruktor. Rád vy-
razím i na kole se svým synem, který 
studuje stejně jako dříve já Fakultu 
tělesné výchovy a  sportu. Sportovní 
oddíly v  Radotíně mi dělají radost, 
především ty, které pracují systema-
ticky s mládeží. 

Čím konkrétně?
Nabízejí pravidelné sportovní vyžití 
pro děti, což je důležité. I díky tomu 
se tu až na výjimky nepoflakují par-
tičky nudící se mládeže. Sport tady 
v  Radotíně lidi spojuje. Nemíváme 
problémy mezi novými občany, kte-
ří se sem v  posledních letech přistě-
hovali, a  starousedlíky, jako tomu 
je jinde. Skoro všichni tu mají děti 
v nějakém oddílu, setkávají se i jejich 
rodiče, a  sport je tak součástí spole-
čenského života. 

Petr Buček 

Radotínského starostu Karla Hanzlíka těší pozitivní reakce návštěvníků nového krytého bazénu. V rozhovoru také vysvětluje, 
jak na radnici získávají dotace, bez kterých by se rozvoj Radotína neobešel.

Proč se zpozdila výstavba lávky přes Berounku? I na tuto otázku odpovídá v rozhovoru starosta Radotína Karel Hanzlík.
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2. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Výjimeční, FR

Od autorů komedií Nedotknutelní (2011) 
a Dokud nás svatba nerozdělí (2017) 
přichází zatím nejosobnější projekt, plný 
naděje a humoru.

20:00, Vlastníci, ČR 
Jiří Havelka se při volbě tématu nové kome-
die inspiroval vlastními zážitky ze schůzí 
vlastníků bytových jednotek.

3. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Ledové 

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

20:00, Le Mans '66, USA 
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut 
Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles 
postaví pro automobilku Ford revoluční 
závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem 
Ferrarim.

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

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

17:00, Star Wars: Vzestup Skywalkera, 
3D, USA
Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywal-
kerů se zrodí nové legendy a odehraje se 
konečný boj za svobodu galaxie.

20:00, Šťastný nový rok, ČR
Ve Vysokých Tatrách se na jednom místě 
sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní 
cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh.
 

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

20:00, Amundsen, NOR, ŠVÉ
Výpravný filmový portrét dobrodruha, který 
dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými 
expedicemi obou pólů zeměkoule.

8. ST  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče

KINO RADOTÍN 
17:30, Gauguin na Tahiti – Ztracený ráj, IT
Nezkrotná touha po svobodě přivedla talen-
tovaného umělce až na druhý konec světa, 
aby nakonec zemřel všemi opuštěný.

 20:00, Portrét dívky v plamenech, FR
Malířka Marianne dostane zadání odjet do 
panského domu na izolovaném ostrově 
a namalovat tam svatební portrét nevěsty.
 

9. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Můj příběh, ČR

Z drsného pádu a procitnutí se zrodí pro-
zření a Elizabeth dostává druhou šanci na 
opravdové štěstí i skutečnou a bezpodmí-
nečnou lásku.

20:00, Tenkrát podruhé, FR
Victor chce znovu zažít nejdůležitější týden 
svého života, kdy před čtyřiceti lety potkal 
svou velkou lásku.

10. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Špióni 

v převleku, USA
Nepravděpodobná dvojice je nucena se spojit 
na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné 
maskování – proměnu jednoho na holuba.

20:00, Curiosa, FR
Marie de Heredia se provdá za Hen-
riho, aby smazala dluhy svého otce, 
ale miluje jiného muže, básníka, 
erotomana a cestovatele Pierra.

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

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

 17:30, PRO DĚTI, Zakleté pírko, ČR
Nová pohádka Zdeňka Trošky o dívce, která 
se vydá vysvobodit prince zakletého do 
ptačí podoby.

 20:00, Cats, USA
Abstraktní příběh vypráví o pravi-
delném setkávání koček na výroč-
ním bále, kde vždy jedna vyvolená 
kočka získává možnost dalšího života.

12. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  18:00, Radkin Honzák: 

Humor v životě a v medi-
cíně (více na str. 6)

Přednáška psychiatra, publicisty 
a vysokoškolského pedagoga Rad-
kina Honzáka. Vstupné: 120 Kč 
v předprodeji, 160 Kč na místě

14. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, 25 km/h, SRN

I cesta může být cíl, a tak se dva bratři 
v emocionálním ( i alkoholovém) opojení 
vydávají na výlet, o kterém snili už jako 
kluci.

 20:00, Můj příběh, ČR

15. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Poslední 

aristokratka, ČR
Česká komedie od režiséra snímků Ženy 
v pokušení a Tátova volha. Newyorčan Frank 
(Hynek Čermák) získá zpět rodové sídlo.
 
17:30, Tintoretto – rebel z Benátek, IT
Dokument připomíná nedávných 500 let 
od narození geniálního benátského rodáka 
a jednoho z největších jmen italské rene-
sance.

20:00, S chutí Toskánska, IT
Temperamentní kuchař a jeho znevýhod-
něný student vytvoří originální dvojici, pro 
kterou žádný sen není nesplnitelný.
 

16. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Případ mrtvého 

nebožtíka, ČR

Major (David Novotný) vyšetřuje podivný 
případ vraždy spolu s detektivy (Hana Vag-
nerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký).

 20:00, Mizerové navždy, USA
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Mar-
cus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky 
a před nimi poslední společná jízda.

17. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Špióni 

v převleku, 3D, USA

20:00, Srdcová královna, DÁN
Perfektní život Anně ohrozí příchod Petrova 
problematického syna z předchozího vztahu, 
s nímž Anna naváže intimní pouto.

CLUB KINO ČERNOŠICE
20:00, Koncert kapely Už jsme doma 
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 
250 Kč
  

18. SO  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Koncert skupiny 

ASPM trio – Jan Spálený 
(více na str. 6)

Vynikající bluesman, klavírista a skladatel 
vystoupí s fenomenálním trumpetistou Micha-
lem Gerou a Filipem Spáleným a společně 
zavzpomínají na svého kamaráda, spoluhráče, 
bubeníka Milana Peroutku staršího, který by 
v lednu oslavil 56. narozeniny. Vstupné v před-
prodeji 220 Kč, na místě 260 Kč

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Zakleté pírko, ČR

17:30, Rodinný – Dolittle, USA
Příběh výjimečného muže, pozoruhodného 
zejména tím, že si mnohem víc než s lidmi 
rozuměl se zvířaty.

20:00, Pod vodou, USA
Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když 
přijde ničivé zemětřesení. Do této chvíle 
bezpečné prostory laboratoře se stávají 
smrtelnou pastí.

 21. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Případ mrtvého 

nebožtíka, ČR

20:00, Odložený případ Hammarskjöld, DÁN, 
NOR (více na str. 7)
Vydali se po stopě jedné z největších záhad 
20. století.

22. ST  KS U KORUNY RADOTÍN
  10:00, Skalničky

Klub aktivních a nestárnoucích pořádá pro 
seniorky a seniory promítání fotek skalni-
ček z různých koutů světa. Vstup zdarma

KINO RADOTÍN
17:30, Karel Svoboda: Šťastná léta, ČR 
(více na str. 7)

 20:00, 25 km/h, SRN

23. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Amundsen, NOR, ŠVÉ

 20:00, Králíček Jojo, N. ZEL, ČR (více na str. 7)

24. PÁ  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Zakleté 

pírko, ČR

20:00, Šťastný nový rok, ČR

CLUB KINO ČERNOŠICE
20:00, Koncert kapely Hudba Praha Band
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 
280 Kč

25. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Medvídci 

Boonie: Cesta do pravěku, 
ČÍN

Medvědí bráchové se dostali do pravěku 
a nemůžou zpátky! Podaří se naší neohro-
žené partě dostat zpět domů, než bude 
pozdě?

 17:30, Rodinný – Dolittle, 3D, USA

 20:00, Případ mrtvého nebožtíka, ČR

26. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Divadelní spolek 

Gaudium: Kurz ručních prací 
(více na str. 6)

Premiéra hořké komedie s dobrým koncem. 
Pět žen, pět osudů, pět odlišných povah. 
Jedno mají ale všechny společné – vědí 
moc dobře, že život není peříčko. Vstupné 
150 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě

KINO RADOTÍN
 16:00, A. Ponchielli: La Gioconda, ŠPA 
(více na str. 7)

28. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Karel Svoboda: 

Šťastná léta, ČR (více na 
str. 7)

20:00, Daleko od Reykjavíku, ISL
Když osud zažene do kouta dosud nená-
padnou ženu, narazí na tvrdý odpor. Inge už 
nemá co ztratit a vydává se do boje.

29. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Odložený případ 

Hammarskjöld, DÁN, NOR 
(více na str. 7)

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

30. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Králíček Jojo, N. ZEL, 

ČR (více na str. 7)

20:00, Bídníci, FR
Fenomenální debut režiséra Ladje Ly si 
z letošního Cannes zaslouženě odnesl Cenu 
poroty.

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

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

20:00, Malé ženy, USA
Malé ženy čerpají z klasického románu 
a díla Louisy May Alcottové a zároveň se 
v autorčině alter egu Jo Marchové odráží 
její fiktivní život.

Dlouhodobější akce
 GALERIE 90° ČERNOŠICE
Výstava o současné politické situaci 
nazvaná Už je nejhůř (do 26. ledna) Mezi 
vystavujícími autory se objevuje také 
radotínský výtvarník a spisovatel Jan 
Tománek.

Kalendář

Kulturní program na leden pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

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

AKCE – KINO RADOTÍN

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

Film 25 km/h o dvou bratrech a jejich pomalém výletě uvede Kino Radotín 14. a 22. ledna.

Radotínské kino promítne 11. ledna film Cats.
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Radkin Honzák: I na těžkosti  
je dobré dívat se s humorem
V neděli 12. ledna má v radotínské Koruně přednášku psychiatr, publicista a vyso-
koškolský pedagog Radkin Honzák (80). Tématem jeho povídání bude humor.

Vaše radotínská přednáška 
se jmenuje Humor v  životě 
a  medicíně. Jak je humor 

pro nás důležitý?
Humor je způsob řešení situací zlých, 
tísnivých a  zdánlivě neřešitelných. 
Umíme-li se podívat na těžkosti s hu-
morem, jsou hned lehčí. Jak říká Vladi-
slav Vančura, humor není smát se, ale 
lépe vědět.

Co nejvíce pobaví a  rozesměje 
vás?
Jednak se s  chutí vracím ke spoustě 
dobrých knížek, které mám. Miluji ve-
selohry, vtipy běhající dokola ústně i po 
internetu, ale také každodenní situace.

Znáte Radotín? Jaký k němu máte 
vztah?
Radotín znám od Horymíra, který 
k  němu uháněl, zatímco Šemík běžel 
k  Neumětelům. Tím pádem k  němu 
mám vztah kladný, jinak bych sem ne-
jel. A  bydlí tu jedna bezvadná holka, 
kterou znám, a nejspíš je jich tu víc.

Jak vás napadlo organizovat před-
nášky a jaký je o ně zájem?
Mě to nenapadlo, já bych seděl doma, 
mě na to ukecali. Zájem se ukáže, 
a když se sejdou tři lidé, budeme si po-
vídat, když ne, pojedu domů. Většinou 
se ale pár lidí sejde.

Jaká je vaše zkušenost – trpí du-
ševní nepohodou spíše ženy nebo 
muži? Čím to je? A který věk je nej-
kritičtější?
Ženy jsou zranitelnější, emočními po-
ruchami trpí dvakrát až dvaapůlkrát 
častěji než muži. My za svou stateč-

nost platíme tím, že umíráme o sedm 
let dřív. Nejzranitelnější je dospívání 
a potom věk po padesátce, kdy začíná 
sestup psychických i tělesných sil.

Jak poznat hranici, kdy už se ne-
jedná o  splín a  je třeba navštívit 
lékaře?
KZP1, neboli konečně zase pátek, ještě 
není varovný signál, pokud přes sobotu 
a neděli nabereme síly. Podle mého je 
pobídkou k návštěvě psychoodborníka 
stav, kdy se vůbec na nic netěším, kdy 
se po půlnoci probouzím a  nemohu 
hodiny zabrat a  když se nejhůř cítím 
ráno a večer se to zlepšuje.

Jaký je váš recept na dobrou nála-
du? Co svým pacientům doporuču-
jete? 
Hledám drobné radosti každého dne 
a učím to své pacienty. Dám jim malý 
notýsek s  nadpisem 3 + 3, kam mají 
denně v podvečer zaznamenat tři hezké 
věci, které se jim staly a které jim uděla-
ly radost, a tři hezké věci, které pro své 
potěšení udělali sami.

Jak ale nakládat se smutkem, je 
pro nás důležitý? 
Smutek je emoce hodnocená jako ne-
gativní, ale má své oprávnění, zejména 
jako důsledek ztrát, kdy nám dovoluje 
stáhnout se, usebrat se a  jizvy zahojit. 
Nemá cenu ho zahánět, je však nutné 
najít rozdíl mezi slzami, které přinášejí 
úlevu, a těmi, které nás zavrtávají do se-
belítosti. Ty ne!

Jak vnímáte dnešní uspěchanou 
dobu a  jaká bude generace, která 
v ní vyrůstá? Lze děti bránit?
Co by měli rodiče udělat: vypnout te-
levizi a s dětmi se bavit, hrát, být spolu. 
Pak všechno dobře dopadne.

Uplynulo třicet let od sametové re-
voluce. Jak jste si ji připomněl a co 
pro Vás znamená?
Především svobodu a té si vážím nejvíc.

Jak se za tu dobu změnila psychia-
trie? V čem vidíte ty největší rozdí-
ly?
Lepší poměry ve společnosti vedly také 
k  částečné destigmatizaci psychiatrie, 
ale na tomto poli je ještě práce na další 
generace. 

Michaela Bučková

V Koruně zazní blues: 
Jan Spálený a ASPM

Gaudium zve na premiéru 
Kurzu ručních prací

které Milan Peroutka osobně znal a jež 
patřili mezi jeho kamarády. V minu-
lém roce vystoupili i jeho rodinní pří-
slušníci. Letošní koncert patří kapele 
ASPM. Milan Peroutka byl od roku 
1995 jejím členem. Dá se říct, že toto 
„Amatérské sdružení profesionálních 
muzikantů“ bylo jeho srdeční záleži-
tostí.

Frontman kapely Jan Spálený je vý-
jimečný muzikant, skladatel, instru-
mentalista a bluesový zpěvák. Je také 
hudebním režisérem, dramaturgem 
a nočním vypravěčem rozhlasových 
pohádek. V běhu let hrál dixieland, 
rock‘n‘roll, rhythm & blues, ale i váž-
nou hudbu. S bratrem Petrem měli 
kapely Hipp‘s a Apollobeat. V roce 
1984 založil s Petrem Kalandrou 
skupinu ASPM. Zajímavé texty pro 
kapelu psali význační textaři: Petr 
Kopta, Zdeněk Rytíř či Pavel Vrba, ale 
často tvořili texty Spálený a Kalandra 
sami.

Radotínské publikum uslyší bluesové 
skladby v komornější sestavě. Jan Spá-
lený vystoupí se svým talentovaným 
synem Filipem, který hraje na tubu, 
a s fenomenálním trumpetistou Mi-
chalem Gerou. 

Věra Peroutková

Roli slečny Niki ztvárnila Nikola Vanc-
lová, v souboru Gaudium hostuje jako 
členka divadla Máj Praha. Nikola diva-
dlo miluje a touží se stát profesionální 
herečkou. Zatím studuje a hraje, co to 
jen jde. Paní Moniku si v komedii za-
hraje učitelka radotínské základní školy 
Lenka Procházková. Před 13 lety při za-
kládání spolku přišla s přáním v diva-
dle pomáhat, třeba něco malovat. Jenže 
chyběli herci a herečky. Lenka tak od 
založení souboru hraje v pohádkách. 
Teď si konečně užije velké role. 

Poslední postavu hraje Monika Mlád-
ková. Monika se k souboru přidala po 
ukončení základní školy, v současnosti 
pracuje jako lesní inženýrka. Stejně jako 
Lenka Procházková hrála léta v pohád-
kách a Eliška v Kurzu ručních prací je 
její první rolí v divadle pro dospělé. Mo-
nika do Radotína dojíždí z Třebotova. 
První režijní počin celovečerní hry má 
na svědomí jedna ze zakládajících čle-
nek souboru, pedagožka a ochotnice 
tělem i duší, Vlasta Pilařová. 

Dana Radová

adotínský bál, který v pátek  
7. února od 20 hodin již tra-
dičně pořádá Městská část 

Praha 16 ve spolupráci s Kulturním 
střediskem U Koruny, má bohatou 
tradici a letos oslaví čtvrt století.

Bál se koná každoročně v radotínské 
sokolovně. Ta se vždy pro tento slav-
nostní večer promění za velké pomoci 
nejen technických služeb, ale také růz-
ných spolků a plesových nadšenců na 
krásně vyzdobený sál, kam se opravdu 
hodí přijít v krásných róbách a oble-
cích. Tradicí je již celá léta velmi bohatá 
a zajímavá tombola, do které přispívají 
radotínští podnikatelé. Mezi výhrami 
bývá elektronika, včetně velké tele-
vize, ale například také hodnotné pou-
kazy na kosmetické služby. A jaká byla 
hlavní cena v loňském roce? Popelnice! 
V ní ovšem vítězka našla nejen sou-
pravu vinných sklenic, ale i poukázku 
na domácí vinotéku.

Letošní radotínské plesání ozdobí svým 
předtančením mistryně světa ve spor-
tovním aerobiku Olga Šípková a známý 
tanečník a choreograf Marek Dědík, 
mistr České republiky i Slovenska v la-
tinskoamerických tancích. Společně se 
v roce 2016 zúčastnili u televizních di-
váků oblíbené soutěže StarDance. 

apela ASPM v čele s Janem 
Spáleným zahraje v sobotu 
18. ledna od 19 hodin v Kultur-

ním středisku U Koruny. Koncertní 
večer navazuje na každoroční připo-
mínku narození radotínského muzi-
kanta a bývalého bubeníka skupiny 
Olympic Milana „Ferdy“ Peroutky. 
Tato setkání mají velmi přátelskou 
a ojedinělou atmosféru.

Na pravidelném vzpomínkovém kon-
certě se obvykle představí hudebníci, 

o úspěšném uvedení Tchyní 
v domě (J. Kolár) finišuje ra-
dotínský Divadelní spolek Gau-

dium s přípravou hořké komedie Evy 
Suchanové Kurz ručních prací. Její 
premiéra je na programu Kulturního 
střediska U Koruny v neděli 26. ledna 
od 19 hodin. Gaudium v ní představí 
příběh pěti sousedek odehrávající se 
v bytě jedné z nich. Ta se rozhodla 
pořádat společná setkání za jednodu-
chým účelem: něco hezkého vyrobit 
a také se lépe poznat. Jak se ale ukáže, 
tyto ženy o sobě vědí o dost více, než 
je jim příjemné.

Kateřinu Zárubovou hraje Kateřina 
Boušová, která je v divadelním spolku 
Gaudium docela nová. Přišla se zku-
šenostmi z pražského souboru Post 
scriptum. V civilním povolání pracuje 
jako knihovnice a bydlí v Radotíně. 
Role Gisely Adlerové naprosto sedla 
Aleně Zahradníkové. Pro Alenu je to 
první role ve hře pro dospělé. Má však 
za sebou účinkování v pohádkách a do 
souboru přišla ovlivněna svým vnu-
kem, dalším hercem Gaudia, Jakubem 
Marhoulem. Alena je velmi aktivní ra-
dotínská seniorka, které stále studuje 
italštinu, ale zároveň i další divadelní 
role. 

Jan Spálený zahraje na koncertě, 
který bude vzpomínkou na Milana 
„Ferdu“ Peroutku.

Na radotínském bálu zatančí Olga 
Šípková s Markem Dědíkem, kteří 
se účastnili televizní soutěže 
StarDance. 
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Radkin Honzák na přednášce pro-
zradí svůj recept na dobrou náladu.

Komedie Kurz ručních prací diváky zavede mezi pět žen, které toho o sobě vědí 
až příliš.Fo
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Co je ples?

Asi málokdo z nás nezažil, ať již dobrovoln,ě či z donucení, nějaký ten 
ples nebo bál – například maturitní, myslivecký, sportovní, hasičský či 
jakýkoli jiný. Plesy mimo taneční vyžití umožňují vzájemné setkávání lidí, 
kteří by se jinak pravděpodobně nikdy nesetkali. Plesy bývaly v minulosti 
především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V průběhu 19. století se 
plesy postupně staly (ostatně tak jako mnoho jiných původně šlechtic-
kých výsad) běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti, v té době 
byly takovéto lidové plesy označovány slovem bál. Pořádaly je obvykle 
různé občanské spolky nebo profesní a stavovská společenstva (cechy) 
apod. Vzhledem k slavnostní povaze události je obvykle nutné, aby lidé na 
plese byli oděni ve vhodném společenském oděvu.

Zdroj: Wikipedie

Komedie Kurz ručních prací (pre-
miéra), Divadelní spolek Gaudium, 
26. ledna od 19 hodin v Koruně

Radotínský bál láká na 
tanec již čtvrt století

K

R K tanci zahraje do půlnoci skvělá ple-
sová kapela Gurmania Band a od půl-
noci se bude sál sokolovny vlnit v rytmu 
diska pod taktovkou dýdžeje Dinø 21. 
Výtěžek získaný z prodeje lístků do tom-
boly bude i letos, tak jako v předchozích 
letech, věnován na sociální účely a pro-
jekty ve prospěch sociálně slabších, osa-
mělých a starších radotínských občanů.

Vstupenky na bál lze zakoupit od 
8. ledna od 16 hodin na internetových 
stránkách www.ukorunyradotin.cz 
a také přímo v Kulturním středisku 
U Koruny (nebo pak každou další 
středu od 16 do 18 hodin).

Věra Peroutková, Dana Radová
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Kino uvede dokument o Karlu 
Svobodovi i komedii Králíček Jojo

Výherci z minulého čísla:
Věra Filová, Radotín
Věra Velebilová, Radotín
Petr Koukal, Radotín Vylosovaní správní 

luštitelé sudoku 
získávají CD a Knihu 
o Radotínu.

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 14. 1. 2020 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Radotínské kino připravilo na leden několik premiér – mezi nimi i kome-
dii Králíček Jojo, která se natáčela v Česku. „Na filmu Králíček Jojo jsem 
dělal asistenta u první kamery. Bylo to skvělé natáčení a vidět herce, jak 
improvizují a přidávají tak nové vtipy do scénáře, udělalo z jinak náročné 
práce na filmu i velkou zábavu,“ říká vedoucí radotínského kina Štěpán 
Malík. Jaké další zajímavé snímky Kino Radotín v lednu uvede?

Dokumentární krimi Odložený pří-
pad Hammarskjöld, úterý 21. 1. 
od 20:00 hodin a středa 29. 1. 
od 17:30 hodin 

Vydali se po stopě jedné z nej-
větších záhad 20. století. A na-
šli mnohem víc, než čekali. 

18. září 1961 se nedaleko zambijské-
ho města Ndola zřítilo letadlo s  ge-
nerálním tajemníkem OSN Dagem 
Hammarskjöldem na palubě. Nehodu 
nikdo nepřežil. Ale byla to skutečně 
nehoda? Nejednalo se o  atentát? Je 
Hammarskjöld nejvýznamnější obětí 
studené války? Nebo byl odstraněn 
západními tajnými službami kvůli 
své podpoře svobodných afrických 
států? O  více než padesát let poz-
ději vyráží po vychladlé stopě dán-
ský dokumentarista Mads Brügger 
a  švédský soukromý detektiv Göran 
Björkdahl. Kdo je vrah a kdo je oběť? 
Kdo je mystifikátor a kdo mluví prav-
du? Brügger stvořil rafinovanou směs 
detektivky, špionážního thrilleru, 
dokumentu a  promyšlené mystifika-
ce, která vtahuje diváky do hry plné 
úskoků a lží.

Dokument Karel Svoboda: Šťastná 
léta, středa 22. 1. a úterý 28. 1. 
od 17:30 hodin
Život českého hitmakera Karla Svo-
body plní dodnes přední stránky 
novin, ale i  přesto je stále obestřen 
tajemstvím. Jako jeden z  mála čes-
kých hudebních skladatelů dokázal se 
svou hudbou dobýt srdce posluchačů 
po celém světě. V  roce 1968 složil 
hit Lady Karneval, s  níž Karel Gott 
uchvátil publikum na festivalu v bra-
zilském Rio de Janeiru, a  oba Karly 
znal náhle celý svět. Dokument Šťast-
ná léta mapuje nejplodnější období 

jeho života, kdy vznikla většina jeho 
nejznámějších písní a filmové hudby. 
Kromě archivních záznamů a  roz-
hovorů s  blízkými spolupracovníky 
a  přáteli uvidí diváci poprvé i  sou-
kromé archivní záběry, které pomo-
hou lépe osvětlit skladatelův vnitřní 
život. Mezi pozvanými hosty uvidíme 
Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, 
Theodora Pištěka a další hvězdy české 
i světové kultury.

Komedie Králíček Jojo, čtvrtek 
23. 1. od 20:00 hodin a čtvrtek 
30. 1. od 17:30 hodin
Být v nacistické Třetí říši malým blon-
ďatým klukem znamená poměrně 
dost přímočarou kariéru. Tedy aspoň 
na jejím začátku. Jedním z  prvních 
kroků je členství v organizaci Hitlerju-
gend čili v  „Hitlerově mládeži“, což 
obnáší trochu vojenského drilu, pálení 
závadných knih, vyhazování věcí do 
vzduchu, nenávidění židů a  podobné 
hraní si na vojáčky i  na válku. A  to 
v partě se spoustou Hitlerovi též velmi 
oddaných kamarádů. Smysl a cíl to má 
jednoduchý: stát se řádným a  plno-

hodnotným nacistou. A  tím chce být 
i  desetiletý kluk Jojo (Roman Griffin 
Davis), kterému v  tom pomáhá jeho 
imaginární přítel, tak trochu nablblý 
Adolf Hitler (Taika Waititi). Adolf Jo-
jovi radí v různých životních situacích 
a podporuje jej v jeho správném nác-
kovství. Zlom v  Jojově životě nastane 
v okamžiku, kdy zjistí, že jeho mamin-
ka (Scarlett Johansson) ukrývá v pod-
kroví židovskou dívku (Thomasin Mc-
Kenzie). Od té chvíle musí malý Jojo 
čelit svému vlastnímu zaslepenému 
nacismu a  s  tím mu jeho vymyšlený 
Hitler už může jen velmi těžko pora-
dit. I když se docela snaží.

Záznam baletu Gran Teatre del 
Liceu v Barceloně, A. Ponchielli: 
La Gioconda, neděle 26. 1. od 
16:00 hodin 
V  17. století v  Benátkách Enzo Gri-
maldo opouští nešťastnou Giocon-

du, jejíž matka La Cieca je obviněna 
z  čarodějnictví. Tato ikonická prá-
ce, z  doby mezi Verdiho rozkvětem 
a  úsvitem Verisma, je nejznámější 
z  oper Amilcara Ponchielliho. Kro-
mě slavné „Dance of the Hours“ 
a  Giocondovy sebevražedné árie, La 
Gioconda obsahuje mnoho dalších 
skvěle lyrických příkladů postroman-
tické citlivosti. Mistrovská orches-
trální práce a propracování vokálních 
rolí, jako jsou Laura, La Cieca, Enzo 
Grimaldo a  Barnaba, jsou dalšími 
klíčovými aspekty tohoto díla. Vý-
znamnou herečkou je Iréne Theori-
nová, která se stala jednou z  nejlep-
ších dramatických sopránů naší doby. 
Největší ovace ji provázely zvláště ve 
Wágnerových rolích. Nyní se v  Bar-
celoně znovu objeví, aby divákům 
věnovala vysoce umělecký zážitek ze 
své Giocondy. 

(kin)

M ístní knihovna Radotín při-
chází s  novou službou. Ve 
spolupráci s  portálem Palm-

knihy.cz připravila pro své čtenáře 
možnost půjčování elektronických 
knih. Čtenáři si mohou jednoduše 
a  z  pohodlí svého domova vypůjčit 
knihy ze současné produkce českých 
nakladatelů v  elektronické podobě 
on-line. Jedná se o stovky titulů, pře-
vážně beletrie, včetně novinek a best-
sellerů, které jsou třeba beznadějně 
vypůjčené ve fyzické podobě a jsou na 
ně dlouhé čekací lhůty. Díky tomu se 
bez čekání a  během chvíle dostanou 
i k těm nejžádanějším titulům.

E-knihy jsou dostupné z  on-line ka-
talogu knihovny, služba je registrova-
ným čtenářům radotínské knihovny 
poskytována zdarma. Lze je číst na 
chytrých telefonech a  na tabletech 
s operačním systémem Android nebo 
iOS, pomocí aplikace eReading.cz. 
Ta je zdarma dostupná ke stažení na 
Google Play pro Android a  na App 
store pro iOS. Nevýhodou je, že nejsou 
přístupné na oblíbených čtečkách, 

Knihovna nabízí 
elektronické čtení

Kluk Jojo prožívá rozporuplné dětství v hitlerovském Německu.
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jako jsou Kindle nebo Pocket Book – 
důvodem je nutnost časového omeze-
ní takové výpůjčky. 

Jak si tedy elektronickou knihu vypůj-
čit? Velmi jednoduše. Čtenář musí mít 
v  radotínské knihovně platnou regis-
traci a  účet na portálu Palmknihy.cz 
se stejným e-mailem, jaký je uveden 
u jeho účtu v knihovně. Knihy si vybe-
re v online katalogu a na pár kliknutí 
se mu vybrané čtivo dostane do apli-
kace v mobilním zařízení.

Najednou je možné mít vypůjčeny 
maximálně 3 tituly, délka výpůjčky je 
31 dní. Po uplynutí této doby se e-kniha 
automaticky znepřístupní. Nevztahuje 
se na ni pokuta z prodlení – výpůjčka 
sama zmizí z uživatelova zařízení. 

Zatím se jedná o  pilotní provoz, 
knihovna uvítá zpětnou vazbu a  re-
akce čtenářů, podle kterých případně 
bude moci upravovat podmínky e-vý-
půjček. 

Irena Farníková,  

vedoucí Knihovny Radotín
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V dokumentu o Karlu Svobodovi 
vystupuje i nedávno zesnulý Karel 
Gott.
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Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

Tel.: 773 484 056

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

- plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30 
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PŘÍJEM INZERCE
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noviny@praha16.eu
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stránkách MČ Praha 16 v sekci portál 
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PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po 
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CENÍK INZERCE 

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY PŘIJMEME 

pro chráněná pracovní místa 

INVALIDU 
  rodinná firma v Řeporyjích 
  pohodové prostředí 

Tel.: 606 620 936 
        www.apap.cz

MUDr. Jana Vaňková 
Nová poliklinika Zbraslav 

Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav  
www.vyzivavezdraviinemoci.cz  tel: 602 242 153 
• dlouhodobá pomoc při úpravě váhy 
• léčba obezity  
• výživa při diabetu, dně, poruchách trávení  
• potravinové intolerance  
• nyní do konce ledna 2020 - prodloužení vámi 

vybraného programu o 1 měsíc zdarma 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, 
KONCERTY, FESTIVALY, 

TANEČNÍ VEČERY, BESEDY, 
ŘÍZENÉ DEGUSTACE VÍN 

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
pokladna KS: středa od 16 do 18 hodin   

prodej přes online systém: 

www.ukorunyradotin.cz 
 

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

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ
OBSTARÁME

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

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
723 641 448

Inzerujte
u nás

Inzerujte
u nás

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

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

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

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

email:
bagrovani.info@seznam.cz

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

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

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

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,

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

(Studio Antoníček).
Vychází 2. 1. 2020. 

Náklad 6 560 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, 

v ostatních částech správního obvodu 
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných 

odběrných místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 30. 1. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 16. 1. 2020.
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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

sagessa.cz info@sagessa.cz
+420 737 586 926

VEŘEJNÉ KURZY
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
VÍKENDOVÉ INTENZIVNÍ KURZY

ANGLIČTINA
Cambridge English CPE FCE CAE
NĚMČINA, ITALŠTINA, FRANCOUZŠTINA
ŠPANĚLŠTINA, ČEŠTINA PRO CIZINCE

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
návrat do zaměstnání
poskytnutí pposkytnutí první pomoci dětem
počítačové kurzy

JAZYKOVÁ VÝUKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ



|10| Sport

Velká sportovní anketa odhaluje plány sportovců na rok 2020

Fotbal SC Olympia Radotín, Ri-
chard Bogdanov:
Již 11. ledna startuje na našem 

hřišti s umělým povrchem zimní fot-
balový turnaj mužů, který bude po-
kračovat až do počátku března vždy 
v  sobotu se začátky utkání v  9:30, 
11:30 a  13:30 hodin. Na tento turnaj 
navazují mistrovské zápasy, kde nás 
čeká těžký boj o  udržení v  Pražském 
přeboru. Souběžně s  tímto by měly 
finišovat práce na kompletní dostavbě 
zázemí stadionu. Velkou radost nám 
loni dělaly výkony našeho mužstva 
mladšího dorostu, které jako nováček 
vede 1. A třídu, a věříme, že své úsilí 
dotáhne na jaře do konce a  postoupí 
do přeboru. Pražský přebor již hraje 
mužstvo starších žáků. V  současnosti 
má fotbalový oddíl ve všech katego-
riích 360 členů, z toho 75 procent při-
padá na mládež do 18 let. 95 procent 
fotbalistů je z  Radotína. Tím mám 
na mysli, že v  Radotíně bydlí nebo 
zde hrají od svých fotbalových počát-
ků. Podle bydliště číslo odhaduji na 
80 procent.

Atletika SC Radotín, Petr Dubov-
ský:
Čeká nás příprava stavby stadionu. 
Budeme zpracovávat projektovou do-
kumentaci, jednat s  investory, připra-
vovat podklady pro podání grantu. 
I v příštím roce bude radotínský tým 
mužů závodit ve druhé národní lize. 
Vzhledem k  tomu, jak se v  uplynu-
lém roce prezentovali naši mladší žáci, 
kteří jako tým obsadili 5. místo v Pra-
ze, a že se nám stále rozšiřuje členská 
základna, očekáváme v  družstvech 
starších i  mladších žáků další zlepše-
ní a  útok na nejvyšší příčky v  Praze. 
Na úrovni jednotlivců budou jasnými 
vrcholy Přebory Prahy a  mistrovství 
České republiky. Na přeborech všech 
kategorií vybojujeme každý rok mno-
ho medailí, z  nichž některé jsou ty 
nejcennější. V  uplynulém roce jsme 
slavili titul přeborníka Prahy hned 
čtyřikrát. I  z  republikového mistrov-
ství v posledních třech letech medaile 
vozíme a v cenné kovy doufáme i v ná-
sledujícím roce. Naděje si děláme jak 
v kategorii žactva, tak mezi dospělými. 

V uplynulém roce nám velkou radost 
udělal tým mladšího žactva. Vybo-
joval krásné 5. místo ve finále Prahy. 
Z  celkově 40 přihlášených družstev 
ze všech pražských oddílů jde sku-
tečně o  super výkon. Historickým 
počinem byla účast družstva mužů ve 
2. lize, protože se tak stalo poprvé za 
více jak 55letou historii oddílu. Dru-
hou ligu se podařilo i  pro příští rok 
udržet, čehož si moc ceníme. Náš asi 
nejlepší závodník Martin Hrdoušek 
hostoval v  oddíle A.C. Sparta Praha 
v 1. lize, kde posbíral několik prvních 
míst. V  letošní sezoně prokázal svoji 
příslušnost k  širší republikové špičce 
na trati 400  metrů překážek. Časem 
53,67 sekundy letos obsadil 13. místo 
v celorepublikových tabulkách (včetně 
reprezentantů). Mistrovskou medaili 
vybojovala naše starší žákyně Natálie 
Millerová. Ta obsadila na MČR v běhu 
na 800 metrů výborné 3. místo.
 
V evidenci máme v tuto chvíli 349 at-
letů a další stále přibývají i v průběhu 
roku. Přímo z  Radotína je 96 členů. 
Ostatní jsou z blízkého okolí.

Lakros LCC Radotín, Miroslav 
Knotek:
V roce 2020 nás čekají dva tradiční me-
zinárodní boxlakrosové turnaje: Me-
moriál Aleše Hřebeského (22.–25.  4.) 
a  Frank Menschner Cup (3.–5. 9.). 
V  termínu 18. a  19. 4. bude Radotín 
hostit i  Česko-německý pohár v  žen-
ském lakrose. Kromě toho nás čekají 
všechny soutěže pořádané lakroso-
vou unií. Pro juniory bude vrcholem 
fieldlakrosové mistrovství světa U19 
v  irském Limericku v  červenci. Velká 
část juniorů se pak zúčastní i seniorské-
ho mistrovství Evropy v Polsku. V září 
čeká ženský i mužský tým Pohár mistrů 
v Belgii. Žákovský tým LCC Foxes by 
měl vycestovat na jeden z mezinárod-
ních turnajů v Evropě. Co se týče úprav 
naší arény, rádi bychom dokončili za-
střešení tribuny na straně u  Grafitové 
ulice. Závisí to ale na možnosti získání 
grantu z hlavního města.

Vloni nás potěšili hráči LCC, kteří re-
prezentovali ČR: junioři získali třetí 

místo na ME U20 v Praze, čtvrté místo 
žen na ME v Izraeli vyneslo pozvání na 
Světové hry 2021. Juniorky se účast-
nily MS U19 v  kanadském Ontariu, 
muži skončili sedmí na boxlakrosovém 
MS ve Vancouveru. Celkem máme na 
250 členů, z toho je 170 do 18 let. Z Ra-
dotína je asi 70 procent hráčů.

Basketbal BK Wolves Radotín, Da-
vid Zábranský:
Mládežnickou akademii čeká mnoho 
velkých změn, zejména na poli orga-
nizačním. Cílem je i  nadále zařazení 
mezi špičku Prahy. Celek U11 bude 
bojovat o  udržení mezi čtyřmi nej-
lepšími celky Prahy, kam doposud 
patří, a  pokusí se atakovat medailové 
pozice v poháru Prahy ve hře 3 na 3. 
A-tým mužů čeká boj o  obhajobu ti-
tulu v rámci druhé národní ligy mužů. 
Klíčovým měsícem bude březen, kdy 
začíná čtvrtfinálová série play off.

Loňský rok byl pro nás historicky 
nejúspěšnějším. A-tým dokázal vy-
hrát druhou národní ligu mužů, navíc 
jsme opět pokořili několikrát rekord 
návštěvnosti – pětkrát se nám poda-
řilo dokonce halu vyprodat. Mládež-
nická akademie zažívá v  současnosti 
rozmach, když silné ročníky 2009 
a 2010 drží čtvrté místo v Praze. Roč-
ník 2008 pak získal prvenství na po-
sezónním turnaji v  jižních Čechách 
nebo například vynikající čtvrté místo 
v pražském poháru 3 na 3. Podařilo se 
podstatně navýšit členskou základnu. 
Máme 215 registrovaných členů, z Ra-
dotína jich je 104.

Volejbal RSK Radotín, Pavel Švi-
torka:
Radotínský volejbal má v  současnosti 
177 členů, z  toho mládežnickou část 
tvoří 114 sportovců. Máme 4 družstva 
dospělých, mládeži se věnuje šest tre-
nérů. Účastníme se turnajů v  barev-
ném i plážovém volejbalu. Na 7. března 
2020 chystáme maškarní sportovní bál. 
A na konci srpna bude možné umístit 
děti na příměstský tábor zaměřený na 
volejbal. Vzhledem k rozšiřování člen-
ské základny a rostoucímu zájmu veřej-
nosti o volejbalový sport jsme zažádali 

hlavní město Praha o dotaci na rozšíře-
ní šaten. Na tuto akci jsme obdrželi půl 
milionu korun. Hrubá stavba už stojí 
a vše by se mělo stihnout dokončit do 
letošního května. 

Softbal RSK Radotín, Václav Mudra:
Největší sportovní událostí pro náš 
klub je bezesporu návrat mužského 
týmu do nejvyšší softbalové soutěže. 
Z extraligy jsme sestoupili v roce 2015, 
což pro náš klub, který letos oslavil 
40. narozeniny, byla od data jeho vzni-
ku nová zkušenost. Po dvou letech 
boje o  přežití se nám podařilo spo-
lečně s Kotlářkou Praha složit kvalitní 
tým, který letos vrátil Radotín mezi 
softbalovou elitu. Momentálně jsme 
ve fázi shánění posil a  skládání týmu 
pro příští rok. Zatím není nic potvr-
zené, ale můžu jen naznačit, že by se 
během následující sezóny mohli v ra-
dotínském dresu kromě hráčů němec-
ké reprezentace představit i  zástupci 
zaoceán ských softbalových velmocí, 
jako je Kanada nebo Nový Zéland. 
Naše mládežnické týmy také čeká ně-
kolik novinek. Naše základna v  tom-
to směru rok od roku roste, zároveň 
se prohlubuje spolupráce s Kotlářkou 
i  na této bázi. Do Radotína tak pro 
příští rok přichází dalších 14 hráčů ve 
věku od 13 do 15  let, kteří společně 
s  našimi nejstaršími „Radiáčky“ vy-
tvoří nový tým kadetů U16. Mimo to 
se v  celostátních soutěžích představí 
hned dva týmy žáků U13, jeden tým 
U11 a již tradičně tým našich Kukuřic 
alias juniorek U19. V celostátních sou-
těžích tak bude Radotín reprezentovat 
5  mládežnických týmů, což je beze-
sporu nejvíc v  jeho historii. Rozrůstá 
se i nově vzniklý kroužek „Mikroradi-
áčků“ pro děti od 5 do 9 let, momen-
tálně čítá 7  dětí. Aby si i  oni mohli 
příští rok odehrát svoje první turnaje, 
k tomu by se ještě pár kamarádů hodi-
lo. Kdo by měl zájem, ať klidně dorazí 
v pondělí mezi 14.30 a 15.30 do spor-
tovní haly v Radotíně. Registrovaných 
členů máme 151. Z  toho 76 členů do 
19 let. U těch je předpoklad, že velká 
většina je z  Radotína nebo blízkého 
okolí. 

Badminton Sokol Meteor Radotín, 
Mojmír Hnilica:
Jako každý rok nás čeká příprava hrá-
čů všech kategorií na turnaje všech 
výkonnostních skupin. Chystáme 
se také na pořadatelství juniorského 
mistrovství ČR jednotlivců, které se 
bude konat koncem roku, a řady mlá-
dežnických turnajů v radotínské hale. 
Radost nám dělají všichni hráči, včet-
ně nově založeného školního kroužku. 
Z  výkonnostních pak družstvo žáků 
získáním stříbrné medaile z  MČR 
družstev, Kateřina Mikelová účastí 
na mistrovství světa juniorů a výsled-
ky extraligového družstva dospělých. 
V současnosti máme asi 130 aktivních 
hráčů, nejen z  Radotína – vzhledem 
k výkonnosti našeho oddílu jsme vy-
hledávaným sportem i pro hráče z celé 
Prahy a jejího okolí. A k tomu je nutné 
připočítat i zhruba 15 dětiček ve škol-
ním kroužku.

Tenis LTC Radotín, Anna Wallová:
Ve spolupráci s  radotínskou farnos-
tí jsme na konci roku usilovali o  to, 
abychom do nového roku vykročili 
s uzavřenou dohodou. To by byla pro 
oddíl nejzásadnější věc za uplynulé 

roky a od dohody se odvíjí i možnost 
provedení některých úprav v  areálu. 
Pro mládež chystáme novinky v úpra-
vě tréninkového zázemí. Kromě tra-
dičních jarních mistrovských utkání 
se letos těšíme na turnaj dospělých 
(mužů i  žen). Turnaj v  rámci teniso-
vého svazu budeme v létě pořádat po 
dlouhých 20 letech. Doufáme, že se 
přihlásí i naši závodní hráči a podaří 
se jim vybojovat dobré výsledky v na-
bité pražské konkurenci. Radost nám 
udělali všichni, kteří nastoupili k sou-
těžním utkáním, ať už z řad žáků, do-
rostu, dospělých, či veteránů, a společ-
ně bojovali za dobré výsledky našich 
družstev v  rámci pražských soutěží. 
Speciálně bych ale vyzdvihla výkon 
našeho nejmladšího družstva, tedy 
starších žáků. Ti nastoupili ke svým 
prvním zápasům v  tenisové kariéře, 
statečně bojovali, zlepšovali se a  na-
konec dosáhli svého prvního vítězství. 
V našem oddíle evidujeme 128 členů, 
z Radotína je asi 110 členů, ostatní vět-
šinou z Třebotova či okolních obcí.

Gymnastika Sokol Radotín, Jind-
řich Novák:
Doufáme v  postavení nové zateplené 
nářaďovny, do které se nám vše vejde. 
Radost nám loni udělali všichni, kteří 
se nezranili. Máme nyní asi 80 členů, 
z Radotína je jich okolo 70 procent.

Basketbal RSK Radotín, Karel 
Švejkovský:
Basketbalový oddíl v  rámci Radotín-
ského sportovního klubu působí 
v  místní sportovní hale. V  součas-
né době je oddíl tvořen dvěma týmy 
mužů a jedním mládežnickým týmem 
starších žáků U15. Hrajeme pražské 
soutěže, oddíl má asi 70 registrova-
ných hráčů, přímo z  Radotína jsou 
asi dvě třetiny členů oddílu. Největší 
radost máme ze skutečnosti, že se po-
vedlo vytvořit z  kroužků basketbalu 
v Radotíně a  ze Zbraslavi tým hrající 
mládežnickou soutěž a že začala fun-
govat přípravka pro začínající malé 
sportovce. Do příštího období před-
pokládáme vytvoření dalšího mládež-
nického družstva kadetů U17 a jedno-
ho družstva mužů s ohledem na nárůst 
členské základny.

Vodácký oddíl, Jana Šalomová:
V  novém roce bychom rádi udělali 
nábor dětí do vodáckého oddílu, které 
bychom chtěli naučit základům jízdy 
na divoké vodě. Největší radost nám 
v roce 2019 udělala velká účast stáva-
jících i  minulých členů při oslavách 
70 let založení Vodáckého oddílu Ra-
dotín. Máme celkem 55 členů, z nichž 
většina je z Radotína.

Ski a  Bike Centrum Radotín MTB 
Team, Lukáš Princ:
V  novém roce se chceme zaměřit na 
sérii Kolo pro život, v celkovém pořa-
dí bychom rádi konkurovali i profesi-
onálním týmům. Mezi další vrcholy 
bude rozhodně patřit Malevil cup 
nebo legendární Rallye Sudety, které 
patří k  nejtěžším závodům na našem 
území. Rovněž budeme obhajovat po-
zici nejlepšího pražského amatérského 
týmu na Pražské 50. Třešničkou na 
dortu pak bude účast na etapových 
závodech v  Rakousku či Polsku pod 
hlavičkou UCI. Náš tým tvoří v  sou-
časnosti 13 cyklistů. 

Petr Buček 

Zástupci radotínských sportovních klubů odpovídali na otázky, co jejich oddíl čeká v novém roce, co jim udělalo největší 
radost v roce minulém a kolik sportovců v současnosti zastřešují.

Největší členskou základnu má v Radotíně fotbalový oddíl.
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Richard Gasperotti: jezdím, maluju i tetuju
Cyklistický freerider Richard „Gaspi“ Gasperotti (42) žije už 14 let v Radotíně a říká: „Jinde v Praze bych žít nemohl!“ Vyráží 
odtud do celého světa, aby sjížděl na kole stráně, skály a jiné šílenosti, které by ostatní měli problém sejít po vlastních. 
Kromě toho se věnuje malování a má certifikát tatéra. Ale ani tím výčet jeho aktivit nekončí.

Jak jste se dostal ke kolům?
Když to sečtu, za řídítky už půso-
bím asi 34 let. Pocházím se sever-

ních Čech a začínal jsem jako malý kluk 
s  bikrosem. Iniciátorem stavby bikro-
sové dráhy v Chomutově byl můj otec. 
Tehdy bylo ježdění na kolech BMX 
hodně populární. Pak jsem se ale zranil, 
spadla na mne motokrosová motorka, 
polil mne benzin a  od té doby už na 
motorce nejezdím, přestal jsem i  s  bi-
krosem. Bratranec i strýc na motorkách 
zahynuli. Přišla revoluce a s ní i horská 
kola, na těch jsem začal jezdit závody 
cross country. 

To už vaše kroky mířily do Radotí-
na?
Jezdil jsem za tým, kterému šéfoval Jo-
sef Hanousek. V  Radotíně provozuje 
známý cykloservis. Sháněl jsem bydlení 
v Praze a Pepa mi nabídnul střechu nad 
hlavou. A já jsem u nich už zůstal. Vzal 
jsem si za manželku jeho dceru, máme 
spolu pětiletou dceru. 

Tak to u vás v domě určitě o kolech 
hodně debatujete. Třeba o elektro-
kolech, která zažívají velký boom. 
Co si o nich myslíte?
Kolo s elektromotorem používám. Jez-
dím freeride a  mám řadu sponzorů. 
Jedním z  nich je španělský výrobce 
kol. A pro něj kola testuji, pomáhám je 
odladit a  používám i  jejich elektroko-
lo. Nejezdím totiž jen rychle dolů, ale 
potřebuji si trať napřed prohlédnout. 
A k tomu se elektrokolo hodí, dostanu 
se s ním rychle na kopec a nevydám při 
tom tolik energie. Za stejný čas toho 
stihnu prohlídnout nebo natočit na vi-
deo mnohem víc než na obvyklém kole. 
Značka Mondraker, se kterou spolupra-
cuji, dnes prodává ze 70 procent právě 
elektrokola. A já pro ni kromě technic-
kého poradenství vytvářím i  reklamní 

obsah. Zákazníkům ukazuji, co vše mo-
hou s elektrokolem podniknout.

Takže vám elektrokolo přirostlo 
k srdci?
Pro mne není elektrokolo sport, ale 
transport. I když některé disciplíny, jako 
například cross country, už začínají i se 
závody na elektrokolech. Jízda na nich 
už ale není jen o  fyzické připravenos-
ti závodníka. Hodně do jeho výkonu 
promlouvá technika – kvalita pohonu, 
baterií, nastavení. Trochu to začíná 
připomínat závody na motorkách. Ale 
o polovinu pomalejší.

Čím se cítíte být především? Jezd-
cem na freeridovém kole, techni-
kem, nebo spíše vytváříte reklamu?
Jsem těžko zařaditelný. Jsem jezdec, 
kterého si firmy najímají pro různé 
projekty. S  jednou tchajwanskou fir-
mou dokonce spolupracuji 17 let, jsem 
součástí jejího vedení. Podílím se na 
vývoji, designu i  marketingu cyklistic-
kých produktů. Kola se musí uživate-
lům líbit. Pro jednu českou firmu zase 
vyvíjím multifunkční batoh, ze kterého 
se po práci vyndá notebook a namísto 
něj se dovnitř umístí páteřový chránič, 
foťák nebo zásobník na vodu. Z legrace 

říkám, že toho dělám tolik, kolik zvlád-
ne šest obyčejných lidí. 

Vytváříte také různá videa, která 
pak kolují po internetu. Jaké trendy 
tam sledujete?
Vidím, že začíná určitý odklon od so-
ciálních sítí. Lidé jsou jimi přehlceni 
a začínají se vracet k časopisům, o kte-
rých jsem si ještě před pár lety myslel, že 
bezpečně míří k úpadku. Lidé mají rádi 

něco hmatatelného, co opravdu drží 
v  ruce. Tištěná média stále mají šanci 
na úspěch.

Vaše kariéra na kole je hodně dlou-
há. Co považujete za její vrchol?
Čtyřikrát jsem se účastnil největších 
freeridových závodů, kterými jsou Red 
Bull Rampage. Jako první Evropan jsem 
se tam dostal mezi 30 nejlepších freeri-
dových jezdců světa. Toho si vážím. Ale 
v posledních sedmi letech už závodím 
méně, už mě moc nebaví honit se za 
nějakými časy, celé závodní prostředí se 
mi hodně okoukalo. Jsem ve věku, kdy 
bych mohl být otcem některých svých 
mladších jezdeckých kolegů. 

Na kole sjíždíte na první pohled 
bláznivé a  nemožné úseky v  ho-
rách, při tom ještě skáčete s kolem 
přemety a  předvádíte jiné triky. 
Kam se dále tento sport může po-
sunout?
Třeba k těm elektrokolům (s úsměvem). 
Náš sport se hodně změnil s nástupem 
internetu. Dříve jsme čekali, kdo s  čím 
na závody přijede, co tam předvede. 
Každý si připravil něco trochu jiného. 
Dneska se díky sociálním sítím a inter-
netu všichni dobře známe a víme, co kdo 

umí a na kole zvládá. A připravujeme se 
tak, aby nikdo nebyl moc napřed. I když 
i toto se mění a někteří jezdci do posled-
ní chvíle tají, co na závodech předvedou. 

Kde jsou hranice samotných triků? 
Dá se udělat ještě více salt nebo 
otoček?
Všechno se strašně zrychlilo. Dneska 
jezdci předvádějí velmi rychlé sestavy, 
které přirovnávám ke karate. Během 

mžiku udělají spoustu pohybů. Dříve 
se podobně jako na snowboardu jezdilo 
z velkých kopců a předváděli jsme po-
malejší triky. A musím říct, že je mi to 
původní pojetí sympatičtější. Stále rád 
jezdím do velkých hor a sjíždím tamní 
kopce. Vyšlapu si nahoru, kolo klidně 
vynesu a sjedu kopec dolů. Nepřipravuji 
si nic moc dopředu. To je pro mne ryzí 
freeriding.

Změnilo se i zázemí?
Když jsme se chtěli něco nového na 
kole naučit před nástupem internetu, 
museli jsme to komplikovaně hledat 
na videokazetách nebo v  časopisech. 
Dnes se nový trik rozšíří během chvilky 
po celém světě a ostatní se ho začínají 
hned učit. Já jsem své první salto tréno-
val tak, že jsem padal na hlínu. Dneska 
jsou k dispozici různá doskočiště s mo-
litanovými kostkami nebo s nafukova-
cími pytli, do kterých se pohodlně padá, 
a můžeme nové věci zkoušet pořád do-
kola, až se je naučíme. 

Pomáhá vám s přípravou kola i váš 
tchán Josef Hanousek?
Pepa kolům hodně rozumí, jeho před-
kové provozovali první cykloservisy 
v Praze. Je vyloženě machrem na výple-

ty kol, takže to nechávám jen na něm. 
Kromě výpletů se ale nepouštím ani do 
brzd. To také nechávám na tchánovi. Co 
by mi trvalo půl hodiny, on udělá za dvě 
minuty. Tlumiče a  vidlici si nastavuji 
sám, to samé platí pro řídítka, představ-
ce a gripy. Když mě pozvou na nějakou 
akci na druhém konci světa a neberu si 
s sebou celé kolo, přibalím si jen vlastní 
gripy, řídítka, pedály, sedlo a  předsta-
vec. To jsou pro mne nejdůležitější věci.

S  vaším sportem jste objel velký 
kus světa. Co vám to dalo?
Byla to pro mne škola života. Anglic-
ky jsem se učil během svého působení 
v  Kanadě, ze školy jsem znal jen ruš-
tinu. Na vše jsem přicházel systémem 
pokus-omyl. Google ještě v  mých za-
čátcích neexistoval. Líbí se mi, když 
zavítám na místa, kde lidé žijí své 
opravdové a  šťastné životy. Nelíbilo se 
mi naopak v  Rusku, kde nemají moc 
úctu k lidskému životu. Kousek od toho 
místa, kde jsem pobýval, se pár dnů po 
mém odjezdu stala havárie testovací 
rakety s únikem radiace, který naměřili 
až v Norsku. Psal jsem klukům, s nimiž 
jsem tam jezdil, jestli je to nějak neza-
sáhlo. Vůbec nevěděli, co se stalo! 

Co jiného kromě kol vás baví?
Rád maluju a mám certifikát pro tatéry. 
Dřív jsem se tomu věnoval v  přestáv-
kách, kdy jsem nejezdil na kole. Dnes 
potetuju kamarády, když o  to mají 
zájem. Zkouším i  elektronickou kres-
bu. Navrhuju design pro různé bikové 
značky. Maloval už můj praděda i děda, 
otec stříkal airbrush a ráda kreslí i moje 
malá dcera. Máme to dědičné.

Odkud byli vaši předkové? Ptám 
se kvůli vašemu neobvyklému pří-
jmení.
Děda přišel z italského Trentina v rám-
ci přesídlení během první světové války. 
V  Berouně měl pohřební ústav. Když 
dneska přijedu na sever Itálie k  jezeru 
Garda, všichni si myslí, že jsem místní. 

Kam rád vyrazíte na kolo v  okolí 
Radotína?
Jsou tady skvělé traily, krásné trasy 
nahoru a  dolů s  pěknými výhledy. 
Někde si postavíme z  popadaných 
větví nějakou malou překážku a  vy-
fotíme se při skoku. Ale stromeček 
bych v lese ne ukradl, snažím se cho-
vat k přírodě šetrně. Když se chci po-
řádně svézt, odjedu do nějakého bike 
parku. Pravidelně jezdím po okolí 
Radotína s  českými reprezentanty 
v  cross country. Učím je technické 
prvky, aby byli rychlejší.

Uvažoval jste někdy, že byste 
opustil Radotín?
Nedovedu si představit, že bych bydlel 
v Praze jinde než tady. Bydlím v domě 
v  údolí, na všechny strany máme vý-
hled na stromy. Za centrum Prahy bych 
neměnil. 

Petr Buček

Stříbrní 
šachisté 
Mladí 

šachisté 

uspěli na 

17. ročníku 

Mikulášského 

turnaje, který 

se konal na 

Smíchově. 

Radotínští školáci posbírali v konkurenci 118 hráčů a hráček tři 

stříbrná umístění. Míša Frýzová vybojovala 2. místo v kategorii 

dívek do osmi let, mezi chlapci do 12 let získal pohár za 2. místo 

Kristián Hrabě a mezi čtrnáctiletými skončil rovněž druhý jeho 

bratr Vojtěch Hrabě. Oba bratři a také další zástupce Radotína, 

Hoang Do Ba Huy, postoupili do Přeboru Prahy. 

Lakrosistky vítězily v indoorové lize 
Na třetí adventní neděli odstartovala v radotínské sportovní 

hale mládežnická indoorová liga lakrosistek. Hráčky LCC nedaly 

soupeřkám šanci a zvítězily ve všech kategoriích – U10, U13 i U16.  

Softbalisté se loučili se starým rokem 
Radotínští mládežničtí softbalisté se sešli před Vánoci ve sportovní 

hale, aby si zahráli turnaj smíšených družstev. Týmy vytvořili 

mladí softbalisté v kombinaci se svými rodiči. 

Krátce ze sportu

Radotínský cyklista předvádí triky i na sněhu.

Richard Gasperotti, známý pod 
přezdívkou Gaspi, se propracoval 
mezi světovou špičku ve freeridu 
na horském kole.
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Advent nabídnul tři koncerty a vánoční trh
Radotínské adventní neděle 

lákaly na předvánoční kon-
certy. V  evangelickém kostele 

nejdříve zazpívala sopranistka Mar-
kéta Fassati, v  Radotíně bydlící zpě-
vačka sklidila velký aplaus. Nemenší 
potlesk uslyšeli o  týden později, na 
druhou adventní neděli, členové Ze-
mlinského kvarteta. Zahráli v  sále 
Kulturního střediska U Koruny. Třetí 
adventní neděle vyvrcholila na ná-
městí sv. Petra a Pavla a v přilehlém 

kostele. V  něm Rybovu Českou mši 
vánoční zazpíval smíšený pěvecký 
sbor SUDOP za doprovodu orchestru 
učitelů Základní umělecké školy Kle-
menta Slavického. Venku před koste-
lem se na pódiu vystřídali malí i větší 
zpěváčci, kapela Euphorica a divadel-
ní soubor ToTem. Nechyběly stánky 
s občerstvením a malými dárky. Tře-
tí adventní neděli zakončila ohnivá 
show. 

(red)

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

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

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

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

25. Radotínský Bál

Mikulášské předvánoční setkání se seniory

Zatímco se Mikuláš, čerti a andě-
lé chystali na večerní návštěvy 
dětí, v  domě s  pečovatelskou 

službou v ulici K Cementárně se sešli 
nejstarší obyvatelé Radotína na před-
vánočním setkání.

Za seniory letos dorazil Miroslav Knotek, 
místostarosta Městské části Praha  16, 
společně s  tajemníkem úřadu Pavlem 
Jiráskem. Společně pak seniory sezná-
mili s  tím, jaké akce se v Radotíně ko-
nají a které větší investiční projekty byly 
v  roce 2019 dokončeny a  slouží veřej-
nosti (investice ve školním areálu, stavba 
bazénu, hasičské zbrojnice a mimo jiné 
výsadba téměř 80 stromů). 

(hej)

Děti tvořily na vánočních dílnách

Tradiční vánoční dílny přilákaly 
do základní školy v  Radotíně 
děti i  jejich rodiče. Vyráběly 

se vánoční ozdoby, stáčela se svíčka 
z medového plástu, malovaly se třpy-
tivé vločky, vytvářela se vánoční přá-
ní pro blízké. Nechybělo ani divadlo. 
Dramatický kroužek pod vedením 
Báry Maxové nacvičil a dvakrát v aule 
předvedl představení „Co se andělovi 
nelíbilo“. 

(val)

Markéta Fassati na letošním prvním adventním koncertu
Zemlinského kvarteto vystupuje po celém světě, na druhou adventní neděli 
se zastavilo v Radotíně.

Třetí adventní neděle patřila České mši vánoční v radotínském kostele.

Ohnivá show zakončila třetí adventní neděli.
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Předvánoční setkání seniorů v domě s pečovatelskou službou

Tři třídy základní školy obsadili děti a jejich rodiče, aby vyráběli dárky 
a různé ozdoby.


