
Vážení 
spoluobčané, 
na chvíli se ještě 
vrátím k prezi-
dentským vol-
bám, jež se usku-
tečnily před více 
než měsícem. Jsem nesmírně rád, 
že ve druhém kole zvítězil občan-
ský kandidát Petr Pavel, který zís-
kal jasnou podporu voličů. Přímo 
suverénně přitom nově zvolený 
prezident bodoval u nás v Radotí-
ně. Volební účast byla opět vysoká. 
Děkuji vám, že se o veřejné dění 
takovou měrou zajímáte!

Těší mě také skutečnost, že 
únorové zasedání radotínského 
zastupitelstva přijalo návrh roz-
počtu městské části na rok 2023, 
který jsme důkladně připravovali 
od loňského září. Důležité je, že 
se opět zavazujeme hospodařit vy-
rovnaně a bez ztrát způsobených 
zadlužováním. Přestože je doba 
složitá, čelíme vysoké inflaci a dra-
hým energiím, zvládáme nakládat 
s finančními prostředky zodpo-
vědně a bez dluhů.

Mnohem méně radosti mi nadá-
le dělá situace na Ukrajině, kterou 
před rokem napadla nevybíravým 
způsobem ruská armáda. Aktuál-
ní vydání Novin Prahy 16 přináší 
rozhovor s Larysou Vursta, která 
nám celý rok se zvládáním uprch-
lické vlny z Ukrajiny pomáhala 
a nadále pomáhá. Nejen jí, ale také 
všem ostatním, kteří se do pomoci 
ukrajinským matkám a dětem za-
pojili, patří obrovský dík!

Váš 
Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 

(Radotín)

Slovo starosty Zdravotnické zařízení plánuje 
přístavbu a usiluje o návrat rentgenu
Radotínské zdravotnické středisko, které na starém sídlišti provozuje městská část, nabízí tři desítky 
ordinací různých specializací. V příštích letech se rozšíří o novou nástavbu a v nejbližší době by se 
mělo vrátit do provozu rentgenové pracoviště.

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 324  
www.femat.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA 

BŘEZNOVÝ VÝPRODEJ 
  ROČNÍCH VOZŮ

Březnový výprodej ročních vozů nabízí nižší ceny vozů, 
ale také servisní prohlídky ZDARMA včetně přezouvání kol 
nebo pneumatik. Roční vozy jsou připraveny k okamžitému 
odběru, mají tovární záruku a možnost odpočtu DPH. 
Navíc je možné nyní zaplatit půlku a zbytek během dvou let.

Aktuální nabídku vozů najdete na stránkách www.femat.cz.

Těšíme se vaši návštěvu, při které si zaručeně vyberete.

„Bývalá provozovatelka rent-
genové ambulance bohužel 
nedodržela společná ujed-

nání o  převedení praxe a  znenadání 
skončila. Od začátku ledna tak není 
v  Radotíně v  provozu rentgen. Už od 
prosince však pracujeme na tom, aby 
se co nejdříve vrátil,“ říká radotínský 
starosta Karel Hanzlík. Situace s  rent-
genovými pracovišti však není podle 
starosty jednoduchá, platí to po celé 
republice. „Chybí především radiolo-
gičtí laboranti, kteří tyto ambulance 
obsluhují. A provozovatelé podobných 
pracovišť se do nových ordinací nehr-
nou i  z  důvodu, že rentgenologické 
úkony jsou s ohledem na aktuální stav 
úhradové vyhlášky ekonomicky neren-
tabilní,“ vysvětluje Karel Hanzlík.

Jakmile se o  urychleném odchodu 
původní provozovatelky radotínské 
ambulance vedení městské části do-
zvědělo, pustilo se do hledání náhra-
dy. „Už před vánočními svátky jsem 
začal jednat se dvěma potenciálními 
zájemci ohledně jejich převzetí rent-
genu v Radotíně – jednak s doktory, 
kteří jsou na provozu rentgenového 
pracoviště na zdravotnickém zařízení 
závislí, a dále se zástupci společnosti, 
která po republice provozuje několik 
dalších rentgenologických ordinací.“ 

Situace však není jednoduchá, jeli-
kož radotínské rentgenové pracoviště 
musí projít úřední legalizací, která 
spočívá v  uzavření nových smluv 
s  pojišťovnami a  se získáním sou-
hlasu Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost i hygienické stanice. „Ale 
přesto věřím, že se v  nejbližší době 
rentgen opět v našem zdravotnickém 
zařízení vrátí do plného provozu, je-
likož je klíčovou diagnostikou pro 
fungování většiny doktorů na Sídli-
šti,“ slibuje starosta. Zároveň by do 
budoucna zdravotnické zařízení rád 
rozšířil o sonografii.

Radnice už má také představu, ja-
kým způsobem by bylo vhodné stá-
vající budovu rozšířit. Nad blokem 
dětských ambulancí, které tvoří pro-
pojení se sousední mateřskou ško-
lou, plánuje nástavbu dalšího patra. 
Vzniknou v ní prostory pro nové am-
bulance. 

Vlastnictví zdravotnického zaří-
zení městskou částí není v  okolních 

obcích i  částech Prahy úplně obvyk-
lé. Radotínu to však přináší kontrolu 
nad tím, jaká lékařská pracoviště tu 
nabízejí své služby. „Naše strategie 
zůstává v tomto ohledu stejná i nadá-
le. Chceme, aby radotínští obyvatelé 
pokud možno nemuseli dojíždět do 
vzdálených poliklinik či nemocnic 
a v blízkosti svého bydliště měli prak-
tické lékaře i  mix nejdůležitějších 
specializovaných ordinací,“ uvádí 
starosta Karel Hanzlík. 

V  předchozích letech například 
pomohla s  rozšířením prostorů cév-
ní ambulanci doktorky Márové, která 
měla ve své staré ordinaci problémy 
s místem. „Máme zde opravdu schop-
né a  zkušené lékaře, někteří z  nich 
kromě radotínské ambulance působí 
také v  nemocnicích a  patří mezi vy-
hlášené operatéry,“ vyzdvihuje sta-
rosta.

Radnice zároveň podporuje další 
soukromé ambulance, které v Radotí-
ně sídlí mimo zdravotnické zařízení. 
Ve Vrážské ulici pomohla s  přícho-
dem kardiologie doktora Petruse 
a  v  Tachovské ulici vyrostlo stoma-
tologické centrum pod vedením dok-
tora Maška. Nedávno spustila provoz 
další zubní ordinace na rohu ulic 
Matějovského a Věštínské. Své služby 
nabízejí také tři radotínské lékárny. 

Petr Buček

Přehled všech radotínských zdravotnic-
kých pracovišť přináší str. 3

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

Přehled všech 
radotínských 
lékařů:
Většina z nich 
ordinuje ve 
zdravotnickém 
středisku

Tradiční 
radotínský 
masopust:
Průvod masek, 
zábava a dobré 
jídlo na Fajno-
vém dvoře

Svěcení jara 
v Koruně: 
Jaroslav 
Svěcený zahraje 
temperamentní 
rytmy tanga
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Současný vchod k dětským ambulancím (snímek vlevo) dostane nástavbu a vzniknou nové prostory (obrázek vpravo) 
pro ordinace lékařů.
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V září půjdou děti do školy po nové lávce
Z RadotínaVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

Do začátku nového školního 
roku má být hotová lávka spo-
jující podchod za Rozmarýnem 

s  prostorem u  zaniklého přejezdu 
v ulici Na Betonce. Chodci tak nebu-
dou muset přecházet přes přechod 
před restaurací Rozmarýn.

„Stezka pro chodce a cyklisty zvýší 
bezpečnost všech, ale především dětí 
mířících ke školám a v opačném smě-
ru k  nádraží,“ říká Miroslav Knotek, 
místostarosta Radotína. Stavba lávky 
už běží, přemostění bude dlouhé cel-
kem 126 metrů. Komfort pro chodce 
i cyklisty zajistí třímetrová šířka lávky. 

„Městská část se postarala o projek-
tovou přípravu a o stavební povolení. 
Náklady na stavbu si přesně napůl roz-
dělí hlavní město a  Správa železnic,“ 
vysvětluje Miroslav Knotek. Chodci 
a cyklisté se ocitnou ve výšce 5,8 me-
tru nad silnicí. Lávku vytvoří ocelové 
podpěry a  železobetonová mostovka. 
Bude bezbariérová, zhruba v její půlce 
se objeví schody vedoucí k  podjezdu 
a k Horymírovu náměstí. 

(red)
Nová lávka propojí tunýlek za Rozmarýnem s nádražím.
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Volnočasové organizace 
mohou žádat o dotaci

Rada městské části Praha 16 jako 
každý rok vyhlásila dotační 
program v  oblasti volnočaso-

vých aktivit, sportu a kultury pro rok 
2023. Rozdělí celkem 1,3 milionu Kč. 

Dotační pravidla se vztahují na po-
skytování příspěvků z rozpočtu Měst-
ské části Praha 16 výhradně nestátním 
obecně prospěšným organizacím, fy-
zickým i  právnickým osobám a  škol-
ním klubům pouze v  případě, jsou-li 
právnickými osobami s  účetnictvím 
vedeným samostatně od účetnictví 
školy, působících na území Radotí-
na v  oblastech volného času, sportu 
a kultury. 

Účelem poskytování finančních 
prostředků je zajistit spolufinancování 
činnosti a rozvoje aktivit volného času 
v těch případech, kdy není možné krýt 
tyto náklady v plné výši z prostředků 
žadatele. Cílem poskytování dotací 
z  rozpočtu Městské části Praha 16 je 

podpora celoroční činnosti subjektů 
i jednorázových volnočasových, spor-
tovních, kulturních a  společenských 
akcí určených pro obyvatele této měst-
ské části všech věkových skupin nebo 
prezentujících městskou část. 

Žádost o  dotaci se přijímá pouze 
on-line prostřednictvím elektronic-
kého formuláře na adrese: dotace.
praha16.eu v  termínu do 10. března 
2023 do 12 hodin. Dotace se týká akcí 
konaných od 1. ledna do 31. prosince 
2023. 

Vypsání dotačních řízení nezisko-
vým organizacím ze strany radotínské 
radnice je tradiční záležitostí, dotace 
jsou udělovány každoročně již od roku 
2005, kdy byla rozdělena částka 300 ti-
síc Kč. Letos je na projekty určena část-
ka 1,3 milionu Kč. Souhrnné informa-
ce k dotačnímu řízení lze vyhledat na 
stránkách www.praha16.eu. 

Iveta Krejčí

Městská část hospodaří i letos 
s vyrovnaným rozpočtem

Hlavním bodem programu úno-
rového jednání Zastupitelstva 
městské části Praha 16 byl 

návrh rozpočtu a  jeho střednědobý 
výhled do roku 2028. Na rok 2023 byl 
rozpočet schválen jako vyrovnaný, na 
straně příjmů a výdajů shodně ve výši 
necelých 142 milionů Kč.

Rozpočtové příjmy tvoří převážně 
přijaté transfery od hlavního měs-
ta a  ze státního rozpočtu na činnost 
samosprávy a  na přenesený výkon 
státní správy. Vlastní příjmy se oče-
kávají prakticky ve stejné výši jako 
v minulých obdobích. Jedná se zejmé-
na o výtěžek z nájmu bytového fondu 

a komerčních ploch, vratka daně z ne-
movitosti, poplatky za zábor veřejného 
prostranství, správní poplatky, příjmy 
z vydobytých prostor, místní knihovny 
a pečovatelské služby.

Běžné výdaje jsou oproti roku 2022 
navýšené, a  to s ohledem na aktuální 
inflaci a  výrazný nárůst cen energií. 
Hlavní částí výdajů jsou neinvestiční 
příspěvky na zajištění přeneseného 
výkonu státní správy, městskou částí 
zřízeným příspěvkovým organizacím, 
pečovatelské službě, podpora volno-
časovým organizacím působícím na 
území městské části v  podobě dotací 
(například v  podobě aktuálně vyhlá-

šeného dotačního řízení), náklady na 
činnost knihovny a místní správy, za-
stupitelstva, a to včetně IT služeb. 

K  nejvýznamnějším investičním 
projektům letošního roku patří do-
končení lávky přes Berounku, zaháje-
ní nástavby mateřské školy na náměstí 
Osvoboditelů a úprava dočasných pro-
stor pro správní činnosti úřadu kvůli 
předpokládanému zahájení výstavby 
Centra Radotín a  nezbytné demolice 
objektu č. p. 21. Právě k  novému ra-
dotínskému centru byla na zastupitel-
stvu vznesena řada dotazů ze strany 
přítomných občanů i zastupitelů. 

(hej)

Nové protipovodňové stěny 
prošly prvním testem

Ve Vrážské ulici proběhla 
zkouška nových mobilních 
protipovodňových opatření. 

Jedná se o poslední etapu mezi ulicemi 
U Jankovky a Prvomájovou, která byla 
realizována jako součást stavby opti-
malizace železnice na základě poža-
davku Městské části Praha 16. 

Díky novým protipovodňovým stě-
nám je oblast Benátek nejen ochráně-
na před velkou vodou. Navíc přináší 
výhodu pro obyvatele okolí, kteří se 

v  případě mimořádné situace do své 
oblasti bezpečně dostanou podjezdem 
z Prvomájové ulice po celou dobu po-
vodňového stavu. 

V rámci změny trasy protipovodňo-
vé stěny se současně podařilo postavit 
nový chodník pro pěší na obou stra-
nách komunikace, přechod pro chodce 
s bezpečnostním ostrůvkem ke zrekon-
struované autobusové zastávce a  řadu 
oficiálních parkovacích míst. 

(hej)

Mobilní stěny u rozšířeného podjezdu přinášejí další ochranu Radotína před 
povodněmi.
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Další etapa opravy Barrandovského mostu začne v květnu

V květnu odstartuje druhá 
etapa rekonstrukce Barran-
dovského mostu, klíčové 

dopravní tepny v Praze, kterou denně 
využije 144 tisíc vozidel. Opravo-
vat se bude severní polovina jižního 
mostu a  barrandovská rampa z  ulice 
K Barrandovu. 

Na mostě bude od poloviny května 
doprava vedena ve třech provizorních 
jízdních pruzích v  každém směru. 
Tedy tři pruhy směrem na Smíchov 
a  tři pruhy směrem na Braník. Nej-
větším dopravním omezením, které 
výrazně dopravu v Praze ovlivní, bude 
uzavření barrandovské rampy od Ba-

rrandova ve směru z  ulice K  Barran-
dovu na Jižní spojku.

Budou se frézovat povrchy, odstra-
ňovat svršek mostu i stávající vybavení 
v jeho severní polovině jižní části a na 
barrandovské rampě od Barrandova. 
Budou ale například postaveny nové 
římsy, položené nové vozovkové sou-
vrství a instalováno vybavení hlavního 
mostu i barrandovské rampy. Přibude 
i  nové veřejné osvětlení a  kompletní 
dopravní značení. Zásadní dopravní 
omezení potrvají stejně jako loni asi 
tři měsíce. 

Při letošní rekonstrukci Barrandov-
ského mostu nebude tedy možné ulicí 

K Barrandovu sjíždět přímo na Barran-
dovský most a dále pokračovat na Jižní 
spojku. Objízdná trasa povede po D0 
(Pražský okruh) Lochkovským tunelem 
a  po Strakonické ulici zpět na Barran-
dovský most a Jižní spojku. Pro vzdále-
nější cíle, jako jsou Modřany, Kamýk či 
Chodov, bude možné pokračovat dále 
po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se 
plánuje v době rekonstrukce mostu ote-
vřít, a poté lze jet do centra po Libušské 
ulici, či pokračovat dál po D0 na sjezd 
Vestec, popřípadě až k dálnici D1 a od-
tud pak zamířit do centra po ulicích Br-
něnská a 5. května. 

(red)

Uzavřené úseky letošní etapy rekonstrukce mostu
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Zdravotnické zařízení na starém sídlišti

Další lékaři v Radotíně Lékárny a pohotovost

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Martina Pánková, MUDr. Marta Veselá 
tel.: 257 811 610 
po ............  10–13 (nemocní), 13:30–18 (objednaní 

a po dohodě akutně nemocní)
út, st, čt ...  8–10:30 (nemocní), 11–13 (kojenecká 

poradna), 13:30–16 (objednaní a po 
dohodě akutně nemocní, ve středu do 
14 hod.)

pá ............  8–10:30 (nemocní), 10:30–13 (objednaní 
a po dohodě akutně nemocní)

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Taťána Chylčenko, tel.: 257 811 609
......................................................pro objednané
po, út, čt ...........8–12 hod. ................... 12:30–15 hod.
st ....................13–15 hod. .........................15–18 hod.
pá .....................8–12 hod. ................... 12:30–14 hod.

ZUBNÍ LABORATOŘ (1. PATRO)
Pavlína Nachlingerová, tel.: 723 449 955 
8–12 hod., 13–16 hod. 

STOMATOLOGIE (1. PATRO) 
MUDr. Jaroslav Kartaš, tel.: 257 811 607 
po ............... 8–15:30 hod.
út ......................9–17 hod.
st ................ 8–14:30 hod.
čt ......................8–16 hod.
pá .....................8–13 hod.
polední přestávka 12–12:30 hod.

MUDr. Martin Laštovka, tel.: 257 811 612
po, út, čt ...........8–15 hod.
st ......................9–18 hod.
pá .....................8–13 hod.
polední přestávka 12–12:30 hod.

MUDr. Daniela Rejchrtová, tel.: 257 911 289 
po, st ................8–15 hod. 
út ............................. škola 
čt ......................8–13 hod. 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ RADOTÍN
MUDr. Ilona Králová, MUDr. Pavla Potančoková, 
MUDr. Tomáš Maňhal, MUDr. Markéta Balounová
Vrážská 12, tel.: 257 911 222
ordinace-radotin.cz
po, st ...................................13–18 hod.
út, čt, pá ................................7–12 hod.

KARDIOLOGIE RADOTÍN
MUDr. Jozef Petrus
Vrážská 12a, tel.: 773 873 704
www.kardioradotin.cz
po–pá .........8–14 hod. + dle objednání

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. Irena Šáchová
Vrážská 73, tel.: 728 451 282
logoradotin.cz 
po–čt .................7:30–12 a 13–18 hod.
pá .................................... 7:30–12 hod.

INTER CLINIC
Klinika plastické chirurgie
Na Výšince 3, tel.: 732 300 900
www.interclinic.cz
po–čt .....................................9–16 hod.
pá .................................... 8:30–14 hod.

OČNÍ ORDINACE (1. PATRO) 
MUDr. Lenka Faitová, MUDr. Eva Magyarová, 
MUDr. Petra Sokačová, MUDr. Petra Náprstková
tel.: 777 794 887, www.lensi.cz
po .....................8–14 hod.
út ......................8–16 hod.
st, čt .................8–15 hod.
pá .....................7–14 hod.
 
UROLOGIE, ANDROLOGIE (1. PATRO) 

MUDr. Pavel Pokuta 
tel.: 257 912 444, www.urologieradotin.cz
pouze po objednání

PLICNÍ CENTRUM (1. PATRO) 
Doc. MUDr. Irena Špásová, CSc.,  
MUDr. Pavel Špás, MUDr. Viliam Meissner
tel.: 722 706 107, www.plicnicentrum.cz
po ...................10–18 hod.
út, čt .................9–17 hod.
st ......................8–18 hod.
pá .....................8–14 hod.
 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ (1. PATRO) 

MUDr. Irena Spilková
tel.: 257 910 373
po, st, pá .... 7:30–13 hod.
út ....................13–18 hod.
čt ....................13–17 hod.

MUDr. Radmila Krausová
tel.: 257 912 195
po .......... 7:30–11 hod. (bez objednání), 11–14 hod. 

(objednaní)
út ........... 12–16 hod. (bez objednání), 16–18 hod. 

(objednaní)
st, čt ...... 7:30–11 hod. (bez objednání), 

11–13:30 hod. (objednaní)
pá .......... 7:30–11 hod. (bez objednání), 11–13 hod. 

(objednaní)

MUDr. Radmila Kernerová 
tel.: 257 810 945, 725 421 426 
.....................................................objednaní pacienti 
po ...................13–18 hod. .........................11–13 hod. 
út ......................8–12 hod. .........................12–14 hod. 
st ....................10–14 hod. ...........................8–10 hod. 
čt ......................8–12 hod. .........................12–14 hod. 
pá .....................8–10 hod. .........................10–13 hod.

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE 
A PSYCHOTERAPIE

PhDr. Dana Hajná
tel.: 608 728 659
út ......................8–18 hod.
st ......................8–17 hod.
pá .....................8–14 hod.

CHIRURGIE (1. PATRO) 
MUDr. El Samad Mustapha
tel.: 257 810 568, www.chirurgie-radotin.cz
po, st ....  8–12 a 12:30–14 hod. – bez objednání
út ..........  8–12 a 12:30–15 hod. – pouze objednaní 

(akutní případy po telefonické domluvě)
čt ..........  8–12 hod. – bez objednání,  

12:30–15 hod. – pouze objednaní 
(operace)

pá .........  8–12 hod. – bez objednání (poslední pátek 
v měsíci zavřeno)

GYNEKOLOGIE (PŘÍZEMÍ) 
MUDr. Ivana Effenbergerová, MUDr. Karel Hurt 
DrSc. 
tel.: 257 810 751, 775 550 014
po, čt ......8–14 hod.............14–16 hod. objed. pacientky 
út, st .......8–14 hod....... 14–19:30 hod. objed. pacientky 
pá ...17–19:30 hod.................................objed. pacientky

KOŽNÍ AMBULANCE 
MUDr. Andrea Vocilková
e-mail: objednani@derma-radotin.cz
po ..................................................10–18 hod.

 

ORL (PŘÍZEMÍ) 

MUDr. Jiří Slezák 
tel.: 257 910 934 
po .............8–13 hod. 
út ..............8–12 hod. .......13–15 hod. objed. pacienti 
st ..............8–12 hod. .......13–17 hod. objed. pacienti
čt ..............8–12 hod. .......13–15 hod. objed. pacienti
pá .............8–13 hod. 
 

CÉVNÍ (1. PATRO)

MUDr. Kateřina Márová 
tel.: 257 310 734, 723 610 530 
po, út, čt ...........8–16 hod. 
st .....................po dohodě 
pá .....................8–14 hod. 
 

ORTOPEDIE (PŘÍZEMÍ) 

tel.: 608 771 934, ortopedicka-ordinace.cz
út ..........  11:30–14 hod. MUDr. Marek Šesták  

ultrazvuk kyčlí
st ..........  8–14 hod. MUDr. Pavel Jordanidis
čt ..........9–14 hod. MUDr. Pavel Pokorný 
pá .........8–14 hod. MUDr. Pavel Jordanidis

AMBULANCE MEDIKAR (PŘÍZEMÍ) 
tel.: 257 811 138 

INTERNA+EKG

po ........... 9–13 hod. MUDr. Věra Umnerová 
 

NEUROLOGIE

po, út ...  8–15:30 hod. MUDr. Hana Vladyka Fučí-
ková

st .........  8–11 hod. MUDr. Hana Vladyka Fučíková
11–15:30 hod. MUDr. Šárka Horká

čt ......... 8–13 hod. MUDr. Ladislav Smetana
pá ........ 8–12 hod. MUDr. Hana Vladyka Fučíková
 

EMG

po, út, st .  13–15:30 hod. MUDr. Vladyka Fučíková, 
MUDr. Šárka Horká

pá ...........  12–14:30 hod. MUDr. Hořenínová  
(po telefonické dohodě)

EEG

čt ............ 13–15 hod. Blanka Hronová 
čt, pá ...... 8–12 hod. Zdeňka Mikulášová 

REHABILITAČNÍ VYŠETŘENÍ

čt ............ 8–13 hod. MUDr. Ladislav Smetana
pá ...........  12–17 hod. MUDr. Olga Trávníčková 

Kittlerová
 

FYZIOTERAPIE (VOJTOVA METODA) 

po ........... 14–19 hod. Bc. Martina Hosmanová
st ............ 12–17 hod. Kateřina Morávková
 

ODBĚRY KRVE (SUTERÉN) 
Synlab czech s. r. o., tel.: 800 800 234
po–pá .... 6:30–12:30 hod. 

EKG, DIABETOLOGIE (SUTERÉN) 
MUDr. Libuše Waldmannová, tel.: 257 810 946 
po, út, čt, pá ...........7:30–12:30 hod. 
st .................................... 13–17 hod. 

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA PRAHA-RADOTÍN
Tachovská 8
recepce tel.: 602 313 787, 257 741 300
www.stomatologieradotin.cz

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ, STOMATOCHIRURGIE, 
IMPLANTOLOGIE

MUDr. Michal Mašek
po ......................... 7–13 hod.
út .......................... 8–18 hod.
st ..................... 8–16:30 hod.
pá ......................... 8–15 hod.

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ, IMPLANTOLOGIE
MUDr. Tomáš Přichystal
po ......................... 9–18 hod.
út ..................... 8–15:30 hod.
st ..................... 8–17:30 hod.
čt ..................... 8–15:30 hod.

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
MDDr. Kateřina Potůčková
po ....................... 10–18 hod.
út ..................... 8:30–15 hod.
st .......................... 8–16 hod.
čt ................8:30–16:30 hod.
pá ......................... 8–15 hod.

LÉKÁRNA RADOTÍN
PharmDr. Jana Schwarzová
Nýřanská 1
tel.: 257 911 700, 775 884 202
lekradotin@volny.cz
po–pá ................... 7–18 hod.
so .......................... 8–12 hod.

LÉKÁRNA ADONIA
Zdravotnické středisko na starém sídlišti
tel.: 730 188 269
www.lekarna-adonia.cz
po–čt ............... 7:30–18 hod.
pá .................... 7:30–17 hod.
so ..................... 8–11:30 hod.

LÉKÁRNA DR. MAX
Vrážská 2a
tel.: 225 574 554
www.drmax.cz
po–pá ................... 8–18 hod.

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL
Dětská pohotovost 
tel.: 224 433 653, 224 433 652
po–pá ................... 16–7 hod.
so, ne, svátky nepřetržitě

Pohotovost dospělí
tel.: 224 438 590
po–pá .............. 19–6:30 hod.
so, ne, svátky nepřetržitě

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

MDDr. Lukáš Vlasák
po ......................... 7–16 hod.
út .......................... 8–17 hod.
st, čt ..................... 8–16 hod.
pá ......................... 8–14 hod.

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
MUDr. Kateřina Živná
út .......................... 8–14 hod.
st .......................... 8–16 hod.
čt, pá .................... 8–15 hod.

DENTÁLNÍ HYGIENA
Simona Šimková, DiS
po ....................... 13–17 hod.
čt .......................... 9–20 hod.
Sobota po domluvě

DENTÁLNÍ HYGIENA
Anna Šveňhová, DiS
út .......................... 8–15 hod.

ZUBNÍ ORDINACE CERDENT
MUDr. Blanka Jáchymová
Matějovského 9. tel.: 602 192 194
po, pá ............. dle objednání
út ................... 13:30–18 hod.
st .........................  8–14 hod.
čt .......................... 8–16 hod.

VÝHODA PRO OBYVATELE 
RADOTÍNA

Vlastnictví zdravotnického zaří-
zení městskou částí je poměrně 
unikátním jevem. Radotínu to 

přináší řadu výhod. Radnice ovlivňuje 
skladbu lékařských odborností ve zdra-
votnickém středisku na Sídlišti a reaguje 
tak na potřeby místních občanů. 

V  Radotíně například chyběla cévní 
ordinace. Tuto důležitou odbornost jsme 
zajistili tím, že jsme pro naše zdravot-
nické středisko uzavřeli smluvní vztah 
s  MUDr. Kateřinou Márovou. Jakmile 
se ukázalo, že je zájem o její služby ještě 
větší, než jsme čekali, nabídli jsme jí větší 
prostory, aby mohla ošetřit více pacientů. 

Intenzivně také pracujeme na tom, aby 
se ke svému provozu vrátilo rentgenové 
pracoviště. Pokud by polikliniku vlast-
nila soukromá firma, upřednostňovala 
by svůj zisk před tím, jaké odbornosti by 
radotínským obyvatelům nabídla. 

Je nutné zdůraznit, že naše radotín-
ské zdravotnické zařízení nemá plnit 
úlohu spádového zařízení pro ostatní 
obce a městské části. Ty však často lékař-
ské zázemí pro své občany nevytvářejí, 
a proto jejich pacienti dojíždějí k nám do 
Radotína.

Polikliniku jsme v předchozích letech 
kompletně zrekonstruovali, budova je 
zateplená. V nadcházejících letech ji roz-
šíříme o nástavbu, takže vzniknou další 
prostory. Podporujeme však i ostatní lé-
kaře působící v Radotíně. 

Naše městská část se může pyšnit tím, 
že nabízí svým občanům vše důležité – 
máme zde obchody, školy, úřady i  po-
měrně bohaté lékařské zázemí. Mnoho 
lidí na Radotínu oceňuje právě skuteč-
nost, že nemusí za těmito ani dalšími 
službami složitě dojíždět do okolních 
obcí nebo městských částí. 

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

UVIDÍME, CO PŘINESE 
BUDOUCNOST 
Na obecné rovině je situace, kdy měst-
ská část disponuje zdravotním středis-
kem, nesporně výhodou. Podstatnější 
je, nakolik té výhody umí ve prospěch 
občanů využívat. Vzhledem k tomu, že 
nemám dostatečnou znalost platných 
smluv ani případných běžících jednání, 
nebudu se pouštět do kritiky. Snad se 
v těch plánech, které neznám, nějak po-
čítá s demografickými trendy, které nás 
do budoucna nejspíš donutí pomýšlet 
na přiměřené rozšíření zdravotnické 
kapacity, když žádný z  velkých deve-
loperských projektů, jimiž se radnice 
prezentuje, s ničím takovým nepočítá. 
A pak také doufám, že příště dostane-
me nějakou zajímavější otázku. 

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro Radotín

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – 
VÝHODA PRO KAŽDOU OBEC
O provozování zdravotnického zaříze-
ní na Starém sídlišti městskou částí mů-
žeme hovořit pouze v  úplně nejširším 
slova smyslu. Fakticky jde o pronájem, 
správu, provoz a  vybavení nemovi-
tosti s  konkrétním využitím. V  tomto 
případě sídlem zdravotnických služeb 
a lékárny.

Radnice pronájmem získává zdroj 
příjmů. Hlavní výhoda nicméně spočí-
vá v tom, že může rozhodovat o sklad-
bě nabídky lékařských odborností. Ta 
by měla v souladu se zákonem o zdra-
votních službách reflektovat zdravotní 
stav a  potřeby místního a  spádového 
obyvatelstva. 

V  uplynulých letech radotínské za-
řízení doznalo několika kosmetických 
úprav, přesto ani zdaleka neodpovídá 
současným standardům. Lékaři nadále 

nemají dostatečné zázemí, a vzhledem 
k  tomu, že zařízení využívají i  obyva-
telé sousedních obcí a  současně počet 
obyvatel Radotína roste, kapacity ně-
kterých odborných praxí nedostačují. 
Mnoho občanů tak musí své lékaře hle-
dat jinde. Přitom část prostor využívají 
subjekty mimo lékařskou praxi.

Stávající situaci zřejmě nevyřeší ani 
plánovaná přístavba, která sice kapaci-
ty mírně zvýší, ovšem další rozvoj za-
řízení je prakticky vyloučený. Budova 
původně sloužila jako jesle, čemuž od-
povídá i  její umístění uprostřed obyt-
né zástavby a  s  ním spojené omezené 
možnosti z  hlediska dopravní obsluž-
nosti a parkování. 

Pro dlouhodobé řešení je nutné, aby 
se vedení radnice zabývalo přípravou 
zdravotnického zařízení zcela nového, 
moderního a kapacitně odpovídajícího. 
Vhodných míst je stále méně.

zastupitel Městské části Praha 16 za 

Piráty a nezávislé kandidáty

Je pro Radotín výhodou, že zdravotnické zařízení provozuje městská část?
Komentáře
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Radotín jasně podpořil Petra Pavla v cestě na Hrad
Radotín

Ve čtvrtek 9. března se hned 
po své inauguraci ujme pre-
zidentského úřadu Petr Pa-

vel. V  obou kolech voleb dostal od 
radotínských voličů jasnou podporu.

V  prvním lednovém kole prezi-
dentské volby získal Petr Pavel v Ra-
dotíně 2387 hlasů, což v přepočtu na 

Jak volily jednotlivé radotínské okrsky ve 2. kole prezidentské volby

Číslo okrsku Místo Výsledek Petr Pavel vs. Andrej Babiš

16001 hala u jídelny domu s pečovatelskou službou (ulice K Cementárně) 73:27

16002 učebna Kulturně-komunitního centra Koruna (nám. Osvoboditelů) 77:23

16003 klubovna sportovní haly (U starého stadionu) 70:30

16004 základní škola (Loučanská) 80:20

16005 základní škola (nám. sv. Petra a Pavla) 79:21

16006 restaurace Pivní sanatorium (Štěrková) 84:16

16007 sokolovna (Vykoukových) 80:20

16008 nové prostory Kulturně-komunitního centra Koruna (nám. Osvoboditelů) 79:21

Zdroj: Volby.czPoznámka: Výsledky v tabulce jsou zaokrouhleny na celá čísla

procenta odpovídalo 52,5  procenta. 
Ve druhém kole jej volilo 3599 ra-
dotínských voličů – v přepočtu téměř 
78 procent.

Andrej Babiš dostal v prvním kole 
874 hlasů (19,2  procenta) a  ve dru-
hém 1025 (22,2 procenta). Převážná 
část voličů Danuše Nerudové, Pav-

la Fischera nebo Marka Hilšera tak 
v  Radotíně podobně jako ve zbytku 
republiky podpořila Petra Pavla. 

Volební účast dosáhla v  prvním 
kole v  Radotíně úrovně 79,04, ve 
druhém byla ještě vyšší – 79,56 pro-
centa. 

(red)

Nový český prezident Petr Pavel
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Působnost nově zvolených členů Rady hl. m. Prahy

primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (SPOLU)
zodpovědný za oblast bezpečnosti, energetiky a zahraničních vztahů

I. náměstek primátora hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti)
zodpovědný za oblast dopravy

náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček (STAN)
zodpovědný za oblast územního a strategického rozvoje

náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Komrsková (Piráti)
zodpovědná za oblast životního prostředí a klimatického plánu

náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Pospíšil (SPOLU)
 zodpovědný za oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče 
o zvířata (animal welfare)

náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandra Udženija (SPOLU)
zodpovědná za oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví

radní hl. m. Prahy Michal Hroza (SPOLU)
zodpovědný za oblast infrastruktury

radní hl. m. Prahy Antonín Klecanda (STAN)
zodpovědný za oblast školství, sportu a volného času

radní hl. m. Prahy Zdeněk Kovářík (SPOLU)
zodpovědný za oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání

radní hl. m. Prahy Daniel Mazur (Piráti)
zodpovědný za oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací

radní hl. m. Prahy Adam Zábranský (Piráti)
zodpovědný za oblast majetku, transparentnosti a legislativy

Pražští zastupitelé zvolili novou Radu hl. m. Prahy

Gymnázium v německém Wurze-
nu vs. Gymnázium Oty Pavla. 
V  čem se liší? V  říjnu loňského 

roku to zjišťovali studenti radotínské 
školy. Své postřehy zaznamenali v  ná-
sledujícím textu:

 Už když jsme poprvé vstoupili do 
areálu školy, spadla nám čelist. Ko-
mentář: „Cože, oni to tu mají tak 
velké?“ si asi nikdo z  nás neodpustil. 
Překvapilo nás také velké množství 
jízdních kol, která srovnána na stoja-
nech nám připomínala lány vlnícího 
se obilí. 

Když jsme se přiblížili k  samotné 
budově gymnázia, ticho bylo nahra-
zeno hlasy studentů a  údery ping-
pongového míčku. Před školou po-
sedávalo či pobíhalo velké množství 
mladších i starších studentů. Největší 
hloučky studentů však byly seskupe-
ny kolem pingpongových stolů, které 
jsme jim potají záviděli.

Jakmile jsme vešli do budovy ško-
ly, údiv už nebyl jen tichý, začaly se 
ozývat komentáře typu: „Cože? Oni 
mají tak dobré botníky?! To chceme 
taky!“ Až později jsme si všimli, že 

se studenti nepřezouvají. Tudíž ony 
„botníky“ byly ve skutečnosti skříň-
kami, které jsme jim tedy neměli dů-
vod závidět. 

Další toužebné komentáře si kro-
mě sportovišť a  zahrady, o kterou se 
studenti v  rámci výuky sami stara-
jí, vysloužily společenské prostory. 
Knihovna, která je neustále otevřená 
a ve které jsou i společenské hry. La-
vičky, židle a stoly, včetně těch ping-
pongových. Tedy přesně to, co nám 
na našem gymnáziu chybí. Všude 
jsme potkávali studenty, kteří se učili, 
četli si nebo jen tak relaxovali. A my 
jsme si představovali sami sebe na je-
jich místech…

Naskytla se nám příležitost navští-
vit i  několik vyučovacích hodin. Co 
se matematiky a  biologie týče, mají 
systém poměrně podobný tomu na-
šemu. Snaží se zapojit do výuky co 
nejvíce interakci a  téma studentům 
co nejlépe zobrazit – i  vizuálně. Na 
hodině psychologie byli studenti roz-
děleni do menších skupinek a pokra-
čovali v  práci na již rozpracovaných 
projektech. Ti z  nás, kteří navštívili 
tuto hodinu, se k  jednotlivým sku-
pinkám připojili. Byli tak do hodiny 
aktivně zapojeni.

Několik z  nás navštívilo seminář 
z  německého jazyka. Toho jsme se 
naštěstí účastnili jen pasivně. Proč 
naštěstí? Myslím, že nikdo z nás zatím 
nemá němčinu na takové úrovni, aby 
mohl vést odbornou debatu o  části 
jednoho literárního díla – v tomto pří-
padě o  Médeii. Celá dvouhodinovka 
byla totiž založena na diskuzi, hledání 
informací v textu a vyjadřování vlast-
ních názorů. Studentům zřejmě ten-
to styl výuky vyhovoval, protože byli 
soustředění a velice aktivní. Z rozho-
voru s  vyučujícím jsme se následně 
dozvěděli, že se na německém semi-
náři studenti zabývají jen několika díly 
ročně. Proto si mohou dovolit rozebí-
rat je tak podrobně. Na jednotlivá díla 
mají dokonce samostatné učebnice!

Druhý den dopoledne jsme se zú-
častnili koncertu lipského symfonic-
kého orchestru. V  menze přeměněné 
na koncertní sál zněla filmová hudba. 
Po krátké ukázce z jednoho filmu vždy 
následovala otázka mladého dirigen-
ta, jestli někdo pozná, z  jakého filmu 
hudba je. Myslíme si, že úvodní znělku 
z Pána prstenů poznal bezpečně každý.

Poslední den našeho pobytu jsme 
se mimo výuku setkali se skupinou 
studentů ze školské rady. To je obdo-

ba našeho školního parlamentu. Bě-
hem dvou hodin jsme stihli pro brat 
mnoho výhod, ale i  úskalí němec-
kého i  českého školství. Asi nejvíce 
nás překvapilo, že v Německu nemají 
přijímací testy na gymnázia, na která 
se chodí už po čtvrté třídě základní 
školy, přijímací zkoušky nejsou ani 
na většinu vysokých škol. Rozhodují 
známky z celého studia. 

Celý čas jsme s německými studen-
ty strávili bez účasti vyučujících, proto 
mezi námi panovala velmi přátelská 
neformální atmosféra. Díky této at-
mosféře jsme od studentů po úvod-
ních formalitách a  vychválení školy 
zjistili i to, co jim na škole nevyhovuje. 
„Učitelé se nám individuálně věnují, 
to ano. Víme, že když máme problém, 
můžeme za nimi zajít. Ale vlastně… 
S rozhodováním, co dělat po maturitě, 
nám nikdo nepomůže. Na to tu jsme 
sami,“ s bezradným výrazem pronesla 
studentka posledního ročníku. 

Nám tato slova rozkryla, že my, stu-
denti němečtí i čeští, byť po formální 
stránce studujeme v  trochu jiných 
školských systémech, řešíme vlastně 
úplně to samé. „A co dál?“ 

Za seminaristy Ester Horálková 6.S, 

Eliška Lukavská 4.S

Studenti zjišťovali rozdíly mezi českým a německým gymnáziem

Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy zvolilo nové členy rady 
pro volební období do roku 

2026. Novým pražským primátorem 
se stal Bohuslav Svoboda. Zvoleni byli 
i jeho náměstci a náměstkyně Zdeněk 
Hřib, Petr Hlaváček, Jiří Pospíšil, Jana 
Komrsková a  Alexandra Udženija. 

Funkce radních budou zastávat Mi-
chal Hroza, Antonín Klecanda, Zde-
něk Kovářík, Daniel Mazur a  Adam 
Zábranský.

Lídři a zástupci vyjednávacích týmů 
nově vzniklé koalice SPOLU (ODS, 
TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN 
po několikaměsíčním vyjednávání ofi-

ciálně podepsali koaliční smlouvu. Po-
litické partnerství na volební období 
2022 až 2026 definující základní prá-
va a  povinnosti koaličních partnerů 
a  rozdělení jednotlivých gescí svými 
podpisy stvrdili všichni koaliční zastu-
pitelé z řad SPOLU, Pirátů a STAN. 

(red)

Nově zvolená Rada hl. m. Prahy
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Studenti radotínského gymnázia před německou školou
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Larysa Vursta: Postupné začleňování ukrajinských dětí se povedlo

Radotín

Ředitelka Mateřské a  základní 
školy Petrklíč patří k  hlavním 
radotínským strůjcům pomoci 

uprchlíků z  Ukrajiny. Sama z  této 
země zasažené ruskou agresí pochází. 
„V  Radotíně žiju více než 20 let, a  tak 
se na mne lidé z Ukrajiny automaticky 
obracejí s žádostí o pomoc nebo o radu,“ 
říká Larysa Vursta.

Přesně před rokem přišly do 
Radotína především ženy a  děti 
prchající před válkou. Jak na bře-
zen 2022 vzpomínáte?
Do Radotína přijelo z  Ukrajiny hodně 
žen a dětí. Velkou výhodou bylo, že měly 
od začátku díky radnicí rychle připrave-
nému bývalému domu s pečovatelskou 
službou kde nocovat. Střecha nad hla-
vou je pro uprchlíky důležitý základ. 
Platí to také pro zajištěnou potravu, kte-
rou radnice rovněž zorganizovala. 

Jak jste se do podpory pro uprch-
líky zapojila vy?
Pomáhala jsem konkrétním lidem při 
jednání na úřadech nebo když něco 
potřebovali přeložit do češtiny nebo 
naopak do ukrajinštiny. Hodně jsem 

se angažovala u  dětí. Jejich maminky 
měly samozřejmě obavy, zda je při-
jmou do školky, do školy a jak děti inte-
graci zvládnou. Čeština byla pro malé 
i dospělé Ukrajince cizí jazyk.

Co následovalo v  dalších týdnech 
a měsících?
Důležité bylo, že jsme se s radnicí, ško-
lou a  Korunou dohodli, že ukrajinské 
děti nepůjdou rovnou do školy. Jejich 
začlenění bylo pozvolné a  moc se 
povedlo. Díky přípravným kurzům se 
předešlo situacím, kdy by některé děti 
zůstaly sedět doma u počítače nebo tele-
fonu. Mohly by upadat do depresí. Děti 
byly ve skupinkách se stejně starými 
kamarády, mohly se scházet a  chodily 
na pár vybraných předmětů do základní 
školy. Tím se nastartovala jejich inte-
grace, začaly si hledat české kamarády 
a osvojovat si češtinu.

Na podzim už ale děti nastoupily 
do české školy. Dá se říct, že tím 
jejich zapojení do české společnosti 
skončilo?
V  létě proběhly ještě další třítýdenní 
kurzy, které byly také hodně prospěšné. 

Ředitel školy říkal, že čeština je pro 
začátek školní docházky nejdůležitější. 
Děti se podvědomě rychle učí. Platí to 
hlavně pro nejmenší děti ve školkách 
a na prvním stupni základní školy. Díky 
všem jarním krokům se tak děti na pod-
zim už plně zapojily do běžného života. 

Zvládají lépe integraci do společ-
nosti malé, nebo spíš starší děti?
Děti ve školkách to měly na začátku 
těžší. Některým trvalo, než se nala-
dily na mentalitu českých spolužáků. 
Když si na začátku vůbec nerozuměly, 
docházelo mezi nimi k nepochopením. 
Já jsem v tom hrála roli mediátora, aby 
si děti vysvětlily, co vlastně svým cho-
váním myslely. Chtěli jsme se vyvaro-
vat toho, aby se děti nestáhly do sebe 
a  nevyčlenily se z  kolektivu. Na dru-
hou stranu mají děti asi tak do 12 let 
výhodu v  tom, že se naučí nový jazyk 
úplně bez přízvuku. Větší děti mají více 
odvahy, integraci zvládají lépe. Ale už se 
často nenaučí češtinu bez ukrajinského 
akcentu.

V  Radotíně žijete přes 20 let, čím 
vás naši noví ukrajinští sousedé 
překvapili?
Žiju tady 23 let, vyrostly tu mé děti, 
původně jsem učila matematiku. 
Pocházím ze Zakarpatské oblasti, ale 
východ Ukrajiny moc neznám. Stejně 
jako jsou rozdíly mezi Čechy z různých 
oblastí země, tak je to i  na Ukrajině. 
Třeba i  ukrajinština je na západě jiná 
než na východě. 

Kolik uprchlíků do Radotína během 
loňského roku nakonec dorazilo?
V  kurzech jsme měli okolo 60 dětí 
a  stejný počet připadá na dospělé. 
Někdy přijela maminka se čtyřmi 
dětmi, jindy babička s dcerou a vnouče-
tem. Je to různé. Díky krokům rad-
nice měli uprchlíci jistotu a  zázemí 

v  Koruně, využívali možnosti připra-
vené městskou částí.

Našli si dospělí rychle práci?
Snadnější to mají ženy, které přišly bez 
dětí. Ty mohly začít pracovat hned a vět-
šinou to udělaly. Maminky musely nej-
dříve počkat, co bude s dětmi, nemohly 
je nechat bez dozoru. Snadnější bylo 
začít pracovat v profesích, kde není tak 
důležitý jazyk. Někdo si nejdříve dodě-
lával kurzy, učil se česky a práci si hledal 
až poté. To se týká odbornějších profesí. 
Také kurzy pro dospělé, které se konaly 
v Koruně, byly velmi dobře nastavené.

Jakou práci Ukrajinky z  Radotína 
našly?
Máme tady jednu maminku samoži-
vitelku, která má dvě děti, dodělává 
si právě kurz češtiny. Doma učila na 
gymnáziu a  dělala redaktorku. V  tom 
bych chtěla pokračovat, i když to úplně 
jednoduché nemá. Přišlo mnoho zdra-
votních sester. Volná místa se rychle 
naplnila a  už je nyní zase těžší sehnat 
práci v  nemocnici nebo jiném zdra-
votnickém zařízení. Máme v  Radotíně 
například vrchní sestru, která pracovala 
na Ukrajině na operačním sále. S hledá-
ním práce už to tady měla složité. 

Vrátili se někteří uprchlíci během 
roku domů?
Většina zůstala. V  létě pár lidí odjelo, 
věřili, že se situace uklidní, ale pak se 
zase vrátili. Vím o třech rodinách, které 
se vrátily na Ukrajinu, protože měly 
například doma nemocného tatínka 
nebo jiného člena rodiny.

Jaká nálada panuje v radotínském 
domě pro uprchlíky?
Jsou to lidé jako každý jiný, takže mají 
své problémy. Na druhou stranu si 
matky hodně vypomáhají s  vyzvedá-
váním a  hlídáním dětí, když musí do 

práce. Další Ukrajinky s  dětmi si pro-
najímají byty a žijí různě po Radotíně.

Proběhl rok po příchodu uprchlíků 
vaším pohledem hladce?
Vše bylo od začátku dobře připravené, 
takže ano. Dnes všichni vědí, na koho se 
mohou obrátit s problémy, kdo jim tady 
pomůže. To je důležité. Pro ukrajinské 
děti i jejich matky se pořádala v Koruně 
řada akcí, to bylo taky výborné. Děti 
sportují ve zdejších oddílech, chodí do 
Sokola, další se zapojily do turisťáku. 
Radotín nabízí spoustu vyžití. Ukrajinci 
si užívají také zdejší přírodu

Jako poděkování pozvaly ukrajin-
ské ženy na dvůr Koruny zdejší 
obyvatele na svá tradiční jídla. 
Budou následovat i  další takové 
akce?
Myslím, že už se tak zapojily do zdejší 
komunity, že to ani není zapotřebí. Mají 
dveře otevřené na všechny městské 
akce i například k nám do Petrklíče. Na 
pomoc Ukrajině pořádáme společně 
různé akce. Dělali jsme třeba sbírku 
na podporu ukrajinských dětských 
domovů, kterým jsme odvezli hodně 
oblečení.

Přesně před rokem byla pomoc 
Ukrajině velká, lidé posílali peníze, 
oblečení, spací pytle i  další věci. 
Pak podpora opadla. Pokud chce 
někdo nyní pomoci Ukrajině, co 
byste mu doporučila?
Nejlepší pomoc je cílená, která vede 
přímo k příjemci. Když za mnou někdo 
přijde, že chce pomoci, doporučím 
mu například některou ukrajinskou 
samoživitelku žijící tady v  Radotíně, 
které prostředky přijdou vhod. Anebo 
když chce někdo darovat oblečení po 
svých dětech, vytipuji mu rodinu, která 
takový dar využije. 

Petr Buček

Mladý designér spojený s Londýnem vystavuje v Pelíšku

Vzadní části kavárny Pelíšek je 
právě k vidění neobvyklá lampa, 
svícen nebo váza. Všechny tyto 

interiérové doplňky navrhnul Matyáš 
Barák. Lampa vznikla z flexibilního po-
trubí na vzduchotechniku, při tvorbě 
vázy využil zohýbané skleněné trubice. 

Osmadvacetiletý designér předloni 
dokončil studium na prestižní londýnské 
umělecké škole. Její závěr však absolvoval 
u  počítače v  radotínském bytě, protože 
covid poslal studenty zpátky do jejich 
domovů. Letos v březnu však zamíří opět 

do Anglie, kde získal místo ve velké ar-
chitektonické kanceláři Foster a Partners.

Jeho neobvyklé červené sedátko loni 
také zdobilo dvůr radotínské Koruny při 
slavnostním otevření nového kulturně-
-komunitního centra. Letos se Tripus, 
jak autor své trojnohé sedátko nazval, na 
dvůr vrátil. 

Až do května jsou k vidění první kusy 
z tvorby Matyáše Baráka v Pelíšku, který 
provozují jeho rodiče. Koho práce mla-
dého designéra zaujmou, může si u něj 
interiérový doplněk koupit. Například 

lamp připomínajících rouru už prodal 
okolo dvaceti.

Matyáš vyrůstal na pražském Jižním 
Městě. Ačkoliv i  tam sídlí lakrosový 
klub a  jeho radotínská část rodiny je 
neodmyslitelnou součástí místního 
oddílu LCC, mladý designér dal před-
nost badmintonu, který aktivně hrál až 
do juniorského věku. To už ho to stá-
le více táhlo k tvarování předmětů. Po 
gymnáziu se naplno vrhnul na studium 
produktového designu na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové (UMPRUM). 

Matyáš Barák se sedátkem Tripus, které je k vidění na dvoře Koruny.

Lampu z potrubí si je možné prohlédnout v kavárně Pelíšek. 
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Larysa Vursta vede mateřskou a základní školu Petrklíč.
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Během bakalářského cyklu odjel na 
rok do švédského Stockholmu, kde 
se nadchnul pro studium v  zahrani-
čí. A  zároveň pochopil, proč severský 
design bytů a  domů ovlivňuje i  lidi 
v jiných částech Evropy. „Na severu Ev-
ropy jsou dny krátké, chladné, lidé tam 
tráví doma hodně času a  přemýšlejí 
o tom, čím se v interiéru obklopí,“ říká 
Matyáš Barák.

Po ukončení pražských studií se 
přihlásil na vysokou školu sídlící na 
newyorském Long Islandu, druhou 
možností byl Londýn. A jelikož se do-
stal na obě školy, vybral si tu prestižněj-
ší – Královskou vysokou školu umění 
(Royal College of Art) v hlavním městě 
Spojeného království. 

Po půldruhém roce v Londýně a stáži 
v Paraguayi se kvůli covidu vrátil domů 
a školu dostudoval v radotínském bytě 
svých rodičů. Následovalo první za-
městnání v pražské kanceláři architekta 
Petra Hájka, kde se podílel na soutěž-
ním návrhu nové pražské filharmonie. 
Nyní v  březnu zamíří do britské met-
ropole za zahraniční pracovní zkuše-
ností. „Budu součástí oddělení zamě-
řeného na využívání různých materiálů 
při stavbách,“ uvádí Matyáš. Zároveň 
chce rozvíjet svou vlastní designérskou 
značku Mata. A také vystavovat a před-
stavovat své návrhy veřejnosti. Některé 
z  nich už byly k  vidění například na 
pražském Designbloku. 

(buč)
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – změněná pracovní schopnost:
Velkotržnice Lipence Ostraha s.r.o. hledá na pozice:

 pokladní
 skladník
 uklízeč

 pracovník ostrahy
 výkup lahví

Přijímáme pouze invalidní důchodce I.-III. stupeň, ale i trvalý ID.
Nástupní plat: 16 000 – 25 000 Kč

kontakt: Luděk Dejmek, 731 461 214, ludek.dejmek@vt.cz
kancelář: Monika Müllerová, 605 489 337, monika.mullerova@vt.cz

Volejte mezi 9-15 hodinou.

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

ŽALUZIE 
• ROLETY
• SÍTĚ PROTI HMYZU
•  RENOVACE 

DŘEVĚNÝCH OKEN
• SEŘÍZENÍ OKEN
• VÝROBA - PRODEJ 
• MONTÁŽ - OPRAVY

777 208 491 • info@har.cz
www.har.cz

inz HAR_50x60_Radotin_2023.indd   1 11.01.23   19:47Střední odborné učiliště 
Radotín 

přijme učitele/ku autoškoly 
s osvědčením sk. T, B

Nástup možný ihned.
Místo výkonu práce: 
SOU, Praha- Radotín, 

Pod Klapicí 11/15, 
Praha 5- Radotín

Kontakt : 
Ing.Bc. Václav Bičovský

ředitel 
e-mail: bicovsky@klapice.cz

tel:257 899 901

Construo
Ing. Karel Štefka

nabízí:
Návrhy na zlepšení funkce 

stávajícího strojního zařízení.
Vypracování konstrukční 
dokumentace ke strojním 

zařízením, přípravkům apod.
Prototypové zpracování tech. 

problémů včetně modelů 
ve 3D tisku.

Tel. 602 942 237
E-mail: karel.stefka.nb@email.cz

INZERUJTE 
U NÁS

HOLOUBEK A PRAVNUCI 
s.r.o.

* se sortimentem chlazených, 
mražených a sušených hub

hledá
veselého a spolehlivého 

kolegu/parťáka – na pozici
 

ŘIDIČ/SKLADNÍK
 do skladu s chlazenými 

houbami Praha 5 - Lipence.

 Bližší informace: na tel: 
777 151 600 nebo e-mail:

eva@holoubekapravnuci.cz

KOSMETICKÉ STUDIO 
 

Alena Krištofová 

 

 

 

 

 
alenakristofova@seznam.cz
603 980 475

Vrážská 1562/24a
Praha 16 - Radotín

Péče o vaši pleť...

● Montáže nových alarmů
● Servis stávajících instalací
● Propojení na PCO
● Automatizace domácností
● Ovládání v mobilní aplikaci

+420 720 674 674
Roman Fibinger

P R A H A  1 6  +  O K O L Í

fibinger@sos-praha.cz

MONTÁŽNÍ PARTNER

  +420 257 941 094          info@dostihovaskola.cz          U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle 
 

 
 
 

nabízí pracovní pozici: 

domovník  - řidič 
požadujeme: 

• řidičské oprávnění skupin B + E, C a T 

• osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat (lze 

proškolit dodatečně) 

• praxe v oboru 

• zručnost při výkonu údržbářských prací 

• během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli 

nabízíme: 

• 5 týdnů dovolené 

• možnost stravování ve školní jídelně 

• příspěvek na penzijní spoření z FKSP + další výhody 

• příjemný pracovní kolektiv 

• platové ohodnocení dle platových tabulek 

nástup 1. 4. 2023 nebo dle dohody 

Další informace na: 
tel. 257 941 094, 731 502 873, mail: ekonom@dostihovaskola.cz 
adresa: Střední škola dostihového sportu a jezdectví 
  U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 

  +420 257 941 094          info@dostihovaskola.cz          U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle 
 

 
 
 

nabízí pracovní pozici: 

domovník  - řidič 
požadujeme: 

• řidičské oprávnění skupin B + E, C a T 

• osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat (lze 

proškolit dodatečně) 

• praxe v oboru 

• zručnost při výkonu údržbářských prací 

• během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli 

nabízíme: 

• 5 týdnů dovolené 

• možnost stravování ve školní jídelně 

• příspěvek na penzijní spoření z FKSP + další výhody 

• příjemný pracovní kolektiv 

• platové ohodnocení dle platových tabulek 

nástup 1. 4. 2023 nebo dle dohody 

Další informace na: 
tel. 257 941 094, 731 502 873, mail: ekonom@dostihovaskola.cz 
adresa: Střední škola dostihového sportu a jezdectví 
  U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 

nabízí pracovní pozici:

domovník – řidič
požadujeme:

 řidičské oprávnění skupin B + E, C a T
 osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat (lze proškolit 

dodatečně)
 praxe v oboru

 zručnost při výkonu údržbářských prací
 během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli

nabízíme:
 5 týdnů dovolené

 možnost stravování ve školní jídelně
 příspěvek na penzijní spoření z FKSP + další výhody

 příjemný pracovní kolektiv
 platové ohodnocení dle platových tabulek

nástup 1. 4. 2023 nebo dle dohody
Další informace na:

tel. 257 941 094, 731 502 873, mail: ekonom@dostihovaskola.cz
adresa: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
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Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

Informační měsíční periodikum pro správ-
ní 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 28. února. 

Náklad 5 540 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, v ostat-

ních 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 4. dubna 2023.

Uzávěrka pro inzerci: do 22. března.
Za obsahovou a věcnou správnost odpoví-

dají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotogra-
fie se nevracejí.

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 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, 
přijme na pozici:

PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
– zkrácený úvazek

– vhodné i pro důchodce

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

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

– všechny pozice mají 1x za 3 týdny sobotní směnu 6:30–13:00

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů atd. 
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 

část Praha 16 v nákladu  6 280 výtisků. 
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší �rmě budou po dobu 
12 měsíců od zveřejnění posledního 

inzerátu dostupné na webových 
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál 
inzerentů, který naleznete přímo na 
úvodní straně pod odkazem Firmy 

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace pro inzerenty
Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence 
a Lochkov) vydává Městská část Praha 16 

v nákladu 5 540 výtisků.
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.
PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 

VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU  

1 ROKU ZDARMA
Informace o Vaší firmě budou po dobu  

12 měsíců od zveřejnění posledního 
inzerátu dostupné na webových stránkách 

MČ Praha 16 v sekci portál inzerentů, který 
naleznete přímo na úvodní straně pod 

odkazem Firmy v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

Ceny inzerátu zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat 

v těchto formátech: DOC (text), PDF, PSD, 
JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

F.L.Y. 24“ 9,5 kg 
do 10 990 Kč 
Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 8,1 kg 
do 8 990 Kč 
27,5“ 13,5“ rám
váha 12 kg
1x10
cena 18 990 Kč

BEZPLATNÁ REALITNÍ PORADNA – PRAHA 16
Ušetřte na energiích!
Přestěhovat se do menšího
je jednoduší, než si myslíte…

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

tel.: 737 473 278
raskova@muller-skalicky.cz

muller-skalicky.cz

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

Nabízím malířské práce, 
štukování

tel.: 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

STŘECHY, FASÁDY A STŘEŠNÍ OKNA
Nabízíme kompletní služby pro šikmé a ploché střechy
- TESAŘSKÉ PRÁCE
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
- POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
- VÝŠKOVÉ PRÁCE
- IZOLATÉRSKÉ A FASÁDNICKÉ PRÁCE
-  MONTÁŽ, SERVIS A UDRŽBA STŘEŠNÍCH  

OKEN VČ. DOPLŇKŮ
Strakonická 45

Praha 5 – Lahovice, 159 00
Email: info@velstav.cz

Tel: +420 605 319 079
www.velstav.cz

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441
www.csrealitni.cz/makler/pavlina-cerna pcerna@csrealitni.cz

Prodej a Správa nemovitostí s.r.o.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI:
– Prodej a pronájem domů, bytů, statků a pozemků
– Autorizovaný odhad nemovitosti                                             
– Odhad pro dědické řízení
– Zajištění stěhování, úklid i převod energií
– Rozpočet pro případnou rekonstrukci
– Nejvýhodnější financování na trhu
– Advokátní úschova a právní servis

CATERING PŘIJME
VYUČENÉ KUCHAŘE

v dvojoboru kuchař/číšník
nebo jen v oboru kuchař

E-mail: info@bps-catering.cz
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Kulturní program na březen
1. st  KNIHOVNA RADOTÍN

  10:00, První dobro-
družství s knížkou

aneb Narodil se čtenář
Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče 

 KINO RADOTÍN
20:00, Ostrov, ČR
Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana 
Plodková) se na exotické dovolené 
pohádají, protože Richard se chce ne-
chat rozvést. Rozhodnou se, že odletí 
předčasně domů, ale jejich malý letoun 
ztroskotá na opuštěném ostrově, Ri-
chard a Alice jsou tak nuceni společně 
čekat na záchranu. 

2. ČT  KINO RADOTÍN
   17:00, Il Boemo, ČR 

Historický velkofilm je
inspirovaný skutečným příběhem jed-
noho z nejvyhledávanějších hudebních 
skladatelů druhé poloviny 18. století –  
Josefa Myslivečka. Zavede diváka do 
slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, 
stal se legendou, ale také zemřel v za-
pomnění.

20:00, Zatmění, ČR
Tři chlapi. Jeden je mladý grázl, kte-
rého zrovna vyhodili ze školy, druhý 
je vysokoškolský učitel a filozof ve 
středním věku a třetí je málomluvný 
lovec žijící na okraji lesa. Všechny tři 
spojuje jeden večer, jedna silnice a jed-
na dopravní nehoda kousek od města 
Jonášov. 

3. pá  KKCK – Fajnová kavárna
  18:00, Vystoupení sku-

piny RendaVend
Pohodový rock a rock ‚n‘ roll – vlastní 
hudební tvorba s českými texty Rendy 
Volfa. Vstupné dobrovolné.

 KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Mimoni 2: Padouch 
přichází, USA
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná 
filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. 
Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozluč-
nému spojení Mimoňů a superpadou-
cha Grua.

20:00, Zatmění, ČR

4. so  SOKOLOVNA RADOTÍN
  14:00, Dětský karneval
  Vstupné 80 Kč

20:00, Maškarní sportbál
K tanci zahraje kapela Shakers Band, 
vstup v maskách nebo ve společen-
ském oděvu. Bohatá tombola, soutěž 
v šipkách o ceny, vyhlášení nejlepší 
masky. Vstupné 200 Kč. 

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Bella a Sebastian: 
Nová generace, FRA
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny 
na horách se svou babičkou a tetou, 
ale moc ho to tam nebaví a radši by 
byl někde jinde. Musí rodině pomáhat 
s ovcemi, což není pro chlapce z města 
žádná vzrušující zábava. Ale pak mu 
osud do cesty přihraje Bellu, obrovské-
ho bílého psa.

20:00, Creed III, USA
Poté co Adonis Creed (Michael B. Jor-
dan) ovládl svět boxu, se mu daří jak 
v kariéře, tak v rodinném životě. Když 
se po dlouhém trestu ve vězení znovu 
objeví jeho přítel z dětství a bývalý 
boxerský zázrak Damian (Jonathan 
Majors), touží dokázat, že si zaslouží 
svou šanci v ringu. Konfrontace mezi 
bývalými přáteli je víc než pouhý 
zápas. 

5. ne  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Zoub-
ková víla, SRN

Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) 
se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to 
moc nedaří. Místo aby dětem za zoubky 
vyčarovala hračky jako ostatní zoubko-
vé víly, jediné, co umí jsou… fialky! 

20:00, TÁR, USA
Film zasazený do světové klasické 
hudby se soustředí na postavu Lydie 
Tár (Cate Blanchett), která je pova-
žována za jednu z největších žijících 
skladatelek/dirigentek a je vůbec první 
ženskou šéfdirigentkou významného 
německého orchestru.

6. po  KKCK – Fajnová kavárna 
  16:00, Hrací pondělí 
s šachistou Kryštofem

Akce pro celou rodinu, vstup zdarma

20:00, John Wick: Kapitola 4, USA
John Wick (Keanu Reeves) odhalí 
cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než 
se mu však podaří získat svobodu, 
musí čelit novému nepříteli, který má 
mocné spojence po celém světě. Bude 
to o to těžší, že nová spojenectví mění 
staré přátele v nepřátele...

24. pá  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Mumie, USA
V animovaném dobrodružném filmu 
Mumie od španělského režiséra Jua-
na Jesúse Garcíi Galochy z produkce 
Warner Bros. Pictures se vypravíme 
do Egypta, kde se v útrobách země 
nachází 3000 let staré město mumií. 

20:00, Buď chlap!, ČR
Dobrodružná komedie o jednom se-
tkání, které změní život hned několika 
lidem. O nenaplněné dětské lásce 
a odhodlání udělat pro ni cokoliv. Ja-
kub Prachař, Tereza Ramba a Ondřej 
Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě 
neviděli.

24. pá  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, 

Websterovi ve fil-
mu, ČR

Mohlo by se zdát, že Lili Websterová 
(Ivana Korolová) je pavoučí holčička 
jako každá jiná. Spolu se svým star-
ším bráchou (Adam Mišík), starost-
livou maminkou (Ivana Chýlková), 
chápajícím tatínkem (Jaromír Dulava) 
a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije 
v kokonu nad výtahovou šachtou, cho-
dí do školy a ráda si hraje s kamarády.

20:00, Buď chlap!, ČR

26. ne  KKCK – klub Milana 
Peroutky

  15:00, Divadelní
představení Lata (více na str. 9)

KKCK – velký sál
19:00, Jaroslav Svěcený: Svěcení 
jara (více na str. 9)

VINDYŠOVA TOVÁRNA
16:00, Divadlo pro děti: Dlouhý, Širo-
ký a Bystrozraký
Představení souboru Divadla pro 
malý. Pro děti od 3 do 10 let, délka 
představení 45 minut. Vstupné 130 Kč. 

 KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Asterix a Obelix: 
Říše středu, FRA

20:00, Navždy mladí, FRA
Pozdní osmdesátá léta v Paříži. Skupi-
nu mladých herců právě přijala diva-
delní škola Les Amandiers, prestižní 
instituce, kterou vede Patrice Chéreau. 
Společně se vydávají na cestu životem 
a začínající kariérou, plnou učení, hra-
ní, lásky, strachu, touhy prožívat vše 
naplno a také prvních tragédií.

27. po  KKCK – Fajnová 
kavárna

  16:30, DS Gaudium:
Pohádky s Katkou
Papírová pimprlata Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký; DS Gaudium. Vstupné 
dobrovolné.

29. st  KINO RADOTÍN
  20:00, Velryba, USA
 Lidé jsou úžasní. 

Tento nakažlivý optimismus je super-
schopností Charlieho. Vidí v lidech jen 
dobro a v nás tak probouzí empatii. Té-
měř třísetkilový osamělý učitel, ztvár-
něný miláčkem publika Brendanem 
Fraserem, se snaží najít cestu zpět ke 
své dceři Ellie (Sadie Sink). 

30. čt  KINO RADOTÍN
  17:00, Velké nic, ČR
 Dokumentární tra-

gikomedie o českém pojetí pandemie 
covid-19. Režiséři Vít Klusák a Marika 
Pecháčková mapovali naši společnost 
v nečekané zkoušce. Byli jsme best in 
covid? Kdo měl plán: lidstvo nebo vi-
rus? A co nás to naučilo o nás?

20:00, Dungeons & Dragons: Čest 
zlodějů, USA
Film vychází z jedné z celosvětově nej-
oblíbenějších her Dračí doupě a diváci 
si ho užijí měrou vrchovatou. Čekají je 
fantastické světy plné monster, kouzla, 
humor a hlavně svérázná partička hr-
dinů, které nejde nemilovat.

31. pá  KKCK – klub Milana 
Peroutky

  16:30, Divadlo
Kasperle: Jak Kašpárek a Kalupinka 
slavili Velikonoce
Texty sestavily a hrají: Andrea Mareč-
ková a Ivana Hessová. Vstupné v před-
prodeji 110 Kč, na místě 130 Kč.

KKCK – velký sál
 19:00, Koncert kapely TANGO s Mir-
kem Imrichem (více na str. 9)

 KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Titina, psí polárnice, 
Norsko
Režisérka Kajsa Næssová v něm zpra-
covala příběh jednoho z největších lid-
ských dobrodružství – dobytí severního 
pólu v roce 1926 – očima nedobrovol-
ného polárníka, malého teriéra Titiny.

20:00, Buď chlap!, ČR

KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

16. čt  KINO RADOTÍN
  17:00, Přání k na-

rozeninám, ČR
Líba má každý rok jediné narozeni-
nové přání. Trvá na tom, aby se na její 
oslavě sešla celá rodina, což všichni 
vždy splnili. Tedy až do letošních na-
rozenin. Její syn Petr má na tenhle rok 
jiné plány, a tak před rodinou předstírá 
nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit 
tento čas se svým přítelem Karlem, 
který má narozeniny ve stejný den. 

20:00, Bastardi 4: Reparát, ČR
Učitel Majer (Tomáš Magnusek) je pro-
puštěn z vězení na amnestii. K sobě 
do domu si ho bere jeho spolužák ze 
základní školy Ivan (Zdeněk Godla), 
jenž žije v romském ghettě. Majer 
nemá nikoho z rodiny. 

17. pá  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Doručovací služba 
čarodějky Kiki, JAP
Malá čarodějka Kiki se spolu se svým 
mluvícím kocourem Džidžim vydává 
na zkušenou do světa. V prostředí ma-
lebného přímořského městečka je če-
kají velká i malá dobrodružství. Vyna-
lézavá a odhodlaná Kiki využije svou 
schopnost létat a založí si doručovací 
službu, aby se mohla stát opravdovou 
samostatnou čarodějkou. 

20:00, Shazam: Hněv bohů, USA
Film je pokračováním příběhu dospí-
vajícího chlapce Billyho Batsona, který 
se po vyslovení kouzelného slova 
„SHAZAM!“ promění ve své dospělé 
alter ego superhrdiny Shazama.

18. so  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Asterix a Obelix: 
Říše středu, FRA
Píše se rok 50 před Kristem, celá Ga-
lie je obsazena Římany. Celá? Ne, jed-
na vesnice v Armorice pořád odolává 
římskému uchvatiteli. A právě sem 
přijíždí, do nám již známé vesnice, 
vozík s čínskou císařovnou FuYi, která 
požádá Galy o pomoc. 

20:00, Zatmění, ČR

19. ne  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Úžasný Mauric,  
VB

20:00, Modrý kaftan, FRA
Mina a její manžel Halim provozují 
v Maroku obchod s tradičními oděvy – 
kaftany. Mina se stará o prodej, zatím-
co Halim kaftany s láskou k tradiční 
ruční výrobě šije. Manželství je šťast-
né navzdory Minině chatrnému zdraví 
a Halimově jiné sexuální orientaci, 
kterou Mina tiše toleruje. 

21. út  KKCK – sál Koruna
  15:00, Čaj o třetí
 Tradiční setkání 

seniorek a seniorů. Zahraje jazzový 
pianista a hudební skladatel Zdeněk 
Zdeněk – vlastní tvorba i skladby 
Osvobozeného divadla. Vstup zdarma.

22. st  KINO RADOTÍN
  20:00, Cizí slova 

v češtině, česká 
slova v cizině – Karel Oliva
V průběhu zábavného a populárního 
večera se seznámíme s příklady slov, 
která jsou v češtině cizí, a pro pořá-
dek a také trochu pro pobavení se 
seznámíme i s návrhy, jak by případně 
mohly vypadat jejich „ryze české“ po-
doby. Stručně pohlédneme i opačným 
směrem: existují slova, která z češtiny 
přešla třeba do angličtiny či němčiny?

23. čt  KKCK – sál Ateliér
  10:30, Hrátky s pa-

mětí III.
Trénink paměti s certifikovanou lek-
torkou Hanou Navrátilovou. Vstup 
zdarma.

KKCK – klub Milana Peroutky
18:00, Náměstí a park ve městě
Přednáška a prezentace – možnosti 
úpravy veřejného prostoru. Přednášejí 
Ing. arch. Daria Balejová a Ing. arch. 
Šimon Vojtík, Ph.D. Vstup zdarma.

 KINO RADOTÍN
17:00, Kuciak: Vražda novináře, SR
Dokumentární film Kuciak: Vražda no-
vináře podrobně zkoumá nejen vraždu 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, ale 
i důsledky této dramatické události, 
která na Slovensku vyvolala největší 
protesty od pádu komunismu.

8. st  KKCK – Fajnová kavárna
  18:00, Mezinárodní 

den fajnových žen
Pohodový večer s možným překvape-
ním v režii „kulturistek s.r.v.o“. Vstup-
né: kabelka, bižuterie (nebo obojí) –  
vyměníte za jiné. Rezervace nutná: 
Zašlete SMS na tel. 725 606 259. Za-
dáno pouze pro ženy.

 KINO RADOTÍN
20:00, Titanic: 25. výročí, USA
V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoce-
ánská loď Titanic z Anglie na svou 
první a bohužel i poslední plavbu. Své 
pasažéry ale do cíle cesty nikdy ne-
dovezla – narazila na ledovec a klesla 
pod hladinu. Tím začalo drama nej-
větší námořní katastrofy v dějinách 
lidstva. 

9. čt  KKCK – Klub Milana 
Peroutky

  18:00, Náměstí a park 
ve městě 

Přednáška a prezentace – možnosti 
úpravy veřejného prostoru. Přednášejí 
Ing. Radmila Fingerová a Ing. arch. 
Hana Špalková. Vstup zdarma.

 KINO RADOTÍN
17:00, Karel Kryl – kdo jsem…?, ČR
Výrazná osobnost české hudební scé-
ny Karel Kryl v roce 1993 společně 
s režisérem Dušanem Rapošem na-
točil komorní medailonek, odhalující 
jeho životní postoje a názory.

20:00, Alibi na klíč 2, USA
Gregův život probíhá v poklidu od 
doby, co uzavřel svoji agenturu. Teď 
se rozhodnul požádat o ruku Flo 
a chce ji představit svému gauner-
skému otci a matce, bývalé herečce. 
Nemá jinou šanci než znovu otevřít 
svou agenturu a najít falešné rodiče.

10. pá  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Kocour v botách: 
Poslední přání, USA
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vá-
šeň pro dobrodružství si vybrala svou 
daň: už přišel o osm ze svých devíti 
životů. A tak se vydává na výpravu za 
bájným Posledním přáním, aby svých 
devět životů zase obnovil.

20:00, Vřískot 6, USA
Sestry Samantha a Tara Carpente-
rové a dvojčata Chad a Mindy přežily 
řádění tajemného vraha ukrytého pod 
maskou ducha v městečku Woodsbo-
ro. Ve snaze zapomenout na tyto 
tragické události se všichni čtyři pře-
stěhují do New Yorku, aby tam začali 
nový život. 

11. so  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Úžasný Mauric, 
VB

Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi 
mazaný, pořádně prohnaný a jako 
každá správná kočka myslí především 
na sebe. Jednoho dne ovšem zničeho-
nic zjistí, že začíná mít lidské myšlen-
ky, a dokonce že opravdicky mluví. 

20:00, Avatar: The Way of Water – 
3D, USA
Film Avatar: The Way of Water nabízí 
filmový zážitek na zcela nové úrovni. 
James Cameron vrátí diváky zpět do 
nádherného světa Pandory ve vel-
kolepém a strhujícím dobrodružství 
plném akce.

12. ne  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Bella a Sebastian: 
Nová generace, FRA

20:00, Je mi ze sebe špatně, Dánsko
Režisér Kristoffer Borgli v této černé, 
satirické komedii zobrazuje toxický 
vztah, který rychle eskaluje do děsi-
vých úrovní narcistické sebeprezen-
tace. Signe a Thomas jsou mladý pár 
s nezdravou vzájemnou soutěživostí, 
která nabere nebezpečné směřování, 
když se Thomas náhle prosadí jako 
umělec. 

15. st  KINO RADOTÍN
  20:00, Muž jmé-

nem Otto, USA
Film, jehož předlohou je celosvětový 
knižní bestseller „Muž jménem Ove“, 
vypráví příběh mrzouta Otta Andre-
sona (Tom Hanks), který po ztrátě 
manželky ztratí smysl života. Otto 
je připraven všechno ukončit, ale 
plány mu naruší mladá živá rodina, 
která se nastěhuje do sousedního 
domu. 

Více informací na 
www.centrumkoruna.cz, 
www.ukorunyradotin.cz 
(předprodej vstupenek), 

www.kinoradotin.cz, 
www.knihovna-radotin.cz
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Jaroslav Svěcený a Svěcení 
jara v Koruně: Ve znamení 
tanga!

Kultura

První jarní dny budou v  Radotí-
ně ve znamení hudebního vítání 
nového ročního období. Zatímco 

v  Pivním sanatoriu bude znít v  sobotu 
25. března bigbít, den nato představí svůj 
nový program v Koruně Jaroslav Svěcený.

Slavný houslista se před několika 
lety přestěhoval do Radotína. V Koru-

ně 26. března od 19 hodin vystoupí se 
svým novým projektem nazvaným Ve 
znamení tanga! Na akordeon a bando-
neon Jaroslava Svěceného doprovodí 
Ladislav Horák. 

Milovníci temperamentní latin-
skoamerické hudby se mohou těšit 
na strhující jižanské rytmy Astora 

Koruna, neděle 26. března od 19 hodin
Koncert Jaroslava Svěceného a Ladislava Horáka: Ve znamení tanga!
Vstupné 300 Kč

INFO

Piazzolly, Richarda Galliana, Gorky 
Hermosy a dalších skladatelů. „Sklad-
by Astora Piazolly jsou nabité energií, 
nabízejí moderní pojetí tanga. Na 
koncertě však zazní také hudba od 
českých autorů,“ zve na své vystoupe-
ní v Koruně Jaroslav Svěcený.

Houslista ve „svém“ Radotíně vystu-
puje pravidelně. V prosinci odehrál ve 
Vindyšově továrně předvánoční kon-
cert, nyní se vrací do Koruny se svým 
nejnovějším projektem zaměřeným na 
tango. 

(red)

Jaroslav Svěcený zahraje temperamentní jihoamerické melodie za doprovodu Ladislava Horáka.
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Knihovna nabízí soutěže a vyhlašuje 
anketu o nejoblíbenější knihu

Radotínská knihovna se letos 
opět zapojuje do akce podpo-
rující četbu s názvem Březen –  

měsíc čtenářů. Během celého mě-
síce se tak děti mohou těšit každou 
středu v  otevírací době knihovny 
(od 9 do 12  a od 13 do 18 hodin) na 
soutěže o ceny. Zapojit se mohou děti 
od 4 do 15 let a čekat na ně budou kví-

zy různých obtížností podle věkových 
kategorií. 

„Dospělí mohou soutěžit o  knihy 
kaž dé pondělí od 18 hodin na Face-
booku Místní knihovny Radotín. Kni-
hy, které prodáváme za symbolickou 
korunu, budou po celý měsíc březen 
zdarma,“ říká Sabina Krejčí, vedoucí 
radotínské knihovny, a  dodává: „Úpl-

Divadelní představení 
připomene Latu 
Brandisovou

Klubový sál Koruny bude v  ne-
děli 26. března od 15 hodin 
patřit rodinnému loutkovo-či-

nohernímu představení, které mapuje 
životní příběh československé hraběn-
ky Laty Brandisové. Nejenže vydobyla 
ženám účast na nejtěžším dostihovém 
závodě naší planety, kterým je Velká 

pardubická. Jako jediná žena tento zá-
vod v roce 1937 vyhrála – v době, kdy 
se nad československým národem sta-
hovala černá mračna nacismu.

Lata Brandisová žila na rodinném 
zámku v  Řitce, kde se dnes nachází 
muzeum věnované jejímu odkazu. 

(red)

Koruna, neděle 26. března od 15 hodin
Divadelní představení LATA
Hrají: Magdalena Lážnovská a Božena Osvaldová
Voiceover: Václav Rašilov
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč

INFO

Slavná žokejka žila na zámku v Řitce.
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V80. letech minulého stole-
tí zaujala kapela Tango nejen 
svou hudbou na pomezí rocku 

a  popu, ale také svými živými pódi-
ovými kreacemi. V  čele Tanga stojí 
stejně jako před desítkami let Miroslav 
Imrich, kapela loni vydala novou des-
ku a 31. března se představí v Koruně. 

Na radotínském koncertě oslaví 
Imrich své 70. narozeniny. Mezi jeho 
hosty budou Ota Balage nebo Slávek 
Janda, bratr lídra kapely Olympic. 
Tango mělo v Koruně hrát už v listo-
padu, ale kvůli nemoci se vystoupení 
přesunulo na konec března.

Miroslav Imrich před založením 
Tanga hrával v kapele Abraxas. S Tan-

gem, které vznik-
lo v  roce 1983, 
pravidelně vystu-
poval v  pořadech 
pro mladé divá-
ky uváděných 
Československou 
televizí. Na konci 
80. let se kapela 
rozpadla.

V  roce 2007 
Miroslav Imrich 
obnovil skupinu 
Tango s  nový-
mi hráči. Inter-
netové stránky 
kapely lákají na 
koncerty těmi-
to slovy: „I  dnes 

zpestřuje (Miroslav Imrich – pozn. 
red.) živá vystoupení nepředvídatel-
nými veselými kousky a  volný prů-
chod dostává i  jeho až dětinská zá-
liba v  zábavní pyrotechnice. V  jeho 
pěveckém projevu se pak odráží lety 
nabytá zkušenost, a  tak i  klasická 
čísla díky němu dostávají zcela nový, 
nečekaný rozměr.“

Kromě nových skladeb zahraje Tan-
go v Koruně určitě také známé sklad-
by z  80. let. Mezi hity kapely tehdy 
patřily písně Elektrický bál, Co s  tím 
sklem nebo Obyčejný svět (původně 
od Abraxasu). 

(red)

Tango zahraje svůj 
odložený koncert, 
bude narozeninový

Koruna, pátek 31. března od 19 hodin
Koncert kapely Tango
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

INFO

nou novinkou je možnost hlasování 
v  anketě Nejoblíbenější kniha roku 
2022 čtenářů radotínské knihovny, 
kterou naleznete na našich webových 
stránkách a sociálních sítích. V dubnu 
zveřejníme výsledky ankety a  vylosu-
jeme pět čtenářů, kteří vyhrají knihu.“ 
Výherci budou mít na výběr z několika 
titulů. 

(red)

„Sanatorka“ přivítá jaro a předá 
cenu Karlu Holasovi z Čechomoru

Po třech letech se vrací hudební 
akce Vítání jara, která se už po-
čtrnácté uskuteční v  restauraci 

Pivní sanatorium. Tři osobnosti ze 
světa hudby obdrží tradiční ocenění 
Lev Pivního sanatoria. 

„Letošní ceny předáme Karlu Ho-
lasovi z  Čechomoru, Miroslavu Žid-
lickému z  Míchaček betonu a  Miloši 
Ráblovi, který působí jako zvukový 

mistr hudebního studia Sorea-Media, 
na basovou kytaru doprovází Václava 
Neckáře a  natáčel cédéčka s  titulem 
Radotínská hudební scéna,“ říká orga-
nizátor Vítání Jara Petr Neuman. Akce 
plná bigbítu se koná v sobotu 25. břez-
na od 17 hodin v legendární hospodě 
Pivní sanatorium ve Štěrkové ulici.

Všechny návštěvnice se mohou těšit 
na květinu a mužské i ženské obecen-

stvo na tradiční hudební doprovod. 
Představí se kapela Beer Sanatorium, 
Duo míchačky i  další oblíbené usku-
pení Long Silence. „Tak neváhejte 
a přijďte v hojném počtu. Připravte si 
fotky, CD a DVD k podpisu při krátké 
autogramiádě oceněných hudebníků,“ 
láká Petr Neuman. Vítání jara podpo-
ruje městská část, vstup je volný. 

(red)

Tři ocenění hudebníci: zleva Karel Holas, Miroslav Židlický, Miloš Rábl



|10| Historie/sudoku

Prvním čestným občanem 
Radotína byl učitel 
Schmid. Vyučoval v nové 
škole, do které foukalo

Výherci z minulého čísla:

Stáňa Fabiánová, Radotín
Jaromíra Vavřičková, Radotín
Jaroslav Hospodka, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 17. 3. 2023 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
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Těžká – řešení 
 

Václav Schmid, jehož jméno 
matrika uvádí v podobě Wác-
law Šmid, působil v  letech 

1874 až 1911 jako ředitel neboli ří-
dící učitel radotínské základní školy. 
V roce 1899 dostal od starosty Fran-
tiška Ejema první diplom čestného 
občana. Novostavbu školy však hod-
ně kritizoval.

Oblíbený kantor před příchodem 
do Radotína učil děti v  Líšnici a  Či-
sovicích. Když v  roce 1874 zavítal do 
nového působiště, čekala na něj zbru-
su nová školní budova. Bohužel však 
s mnoha mouchami.

Mezi roky 1872 a  1873 vyrostla 
v  Radotíně první opravdová škola, 
dnes v ní sídlí radnice. Do té doby děti 
docházely do učebny v zádušní chalu-
pě stojící také poblíž kostela sv. Petra 
a Pavla. Všeobecnou povinnou školní 
docházku zavedla císařovna Marie Te-
rezie o sto let dříve, v roce 1774.

Václav Schmid do nové školní bu-
dovy nastoupil 15. srpna 1874 a brzy 
zaskočil obecní zastupitelstvo sžíravou 
kritikou: „Škola co do místa nebyla 
vhodně volena, protože čas od času 
rozvodněným potokem ostatní obec 
zcela od školy odříznuta zůstává a žáci, 
kteří nesmějí přecházet železniční trať, 
se nemohou do školy dostat, ani jiným 
obejitím nemohou jít do školy, neboť 
pro bláto se žáci až topí.“ Ve své kriti-
ce nový radotínský učitel pokračoval: 
„I  vichřice zuřivě na školu naráží, až 
padají tašky ze střechy, životy žáků 
a učitelovy ohrožujíce, burácení větru 
činí mluvení nesrozumitelným, napl-
ňujícím zároveň učitele i žáky obavou, 
že se tabule v oknech roztříští, nehledě 
k  tomu, že v zimě mrazivý vítr učeb-
nou se prohání.“

Školu tehdy navštěvovalo 141 dětí, 
104 žáků bylo z Radotína a 37 z Hor-
ních Černošic. Dělili se do dvou tříd. 
Od roku 1888 se učilo ve třech tří-
dách a v roce 1890 školu navštěvovalo 
219 žáků. 

KARTÁČEK NA VOUSY A EBENOVÁ 
TAKTOVKA
V té době děti zasáhla epidemie spal-
niček. V roce 1888 proto bylo od 1. do 
15. května přerušeno vyučování. Ze-
mřela žákyně první třídy Ludmila Ra-
dová, což řídící učitel Václav Schmid 
komentoval slovy: „Nákazy té vinen je 
jednak nerozum, jednak přílišná ne-
vědomost rodičů posílat děti do školy 
i  v  době, kdy mladší sourozenci byli 

složeni doma spalničkami, ač škola, 
nevědouc o  tom, ovšem zameziti ne-
mohla.“

Václav Schmid vedl hudební krou-
žek, ve kterém účinkovalo několik vy-
sloužilých vojenských hudebníků i další 
radotínští občané. Muzikanti hráli pro 
své potěšení a  také v místním kostele, 
jak tehdy bývalo zvykem. V roce 1896 
se vrátil z vojny Josef Helma, který byl 
také členem tohoto kroužku, a  založil 
v Radotíně se svým švagrem Václavem 
Karnetem řádnou kapelu. 

Nejstarším registrovaným spolkem 
v  Radotíně je Sbor dobrovolných ha-
sičů. Založen byl v  roce1886, a  hned 
mezi prvními funkcionáři byl také ří-
dící učitel Václav Schmid, který se stal 
„revizorem účtů“ sboru. Koncem roku 
1877 začal psát první „Paměti školy“, ve 
kterých mají své místo i „Dějiny obce“. 

Dne 23. září 1899 se konala velká 
oslava pětadvacetileté učitelské a  ve-
řejné činnosti řídícího učitele Václava 
Schmida. Ověnčené domy s  prapory 
v národních barvách tehdy vítaly do-
mácí i  přespolní hosty za zvuku de-
chové hudby radotínského Bratrstva 
a černošických baráčníků. 

Pan řídící obdržel mnoho dárků. Ve 
školní kronice s vděčností, potěšením 
i  dojetím pak tyto dárky podrobně 
popsal: „… vkusný kartáček na vou-
sy v perleti s granáty, jemná jantarová 
špička se zlatým monogramem, ebe-
nová taktovka, lepá sklenice s mono-
gramem, hezounký kalamář, krásná 
hůl, pěkná krabice na doutníky.“ Jako 
vyvrcholení oslavy předal starosta 
František Ejem oslavenci diplom čest-
ného občanství obce Radotín.

ŠKOLA PŘINÁŠÍ OSVĚTU 
I BLAHOBYT
Patrně největší dárek pro učitele Schmi-
da však představoval schválený plán na 
výstavbu nové školy. Základní kámen 
budoucí stavby naproti kostelu, kde nyní 
sídlí první stupeň ZŠ, byl položen v roce 
1900. Třemi údery kladívka se dotkl ka-
mene řídící učitel Václav Schmid. A při-
pojil proslov: „Hlásej, ty kameni vele-
významný, hlásej věkům, jak Radotín 
počátkem 20. století kulturní snahy své 
posvětil činem, který zárukou jest nej-
jistější, že dospěje obec tato vzděláním 
k osvětě a blahobytu – a také svědkem 
buď snah nesoucích se k Bohu, umění, 
vědě a ku národu drahému!“ 

Velký, slavný a dlouho vzpomínaný 
den, kdy se otevírala nová škola, přišel 
15. září 1901. Celá obec událostí žila 
a  samozřejmě se neobešla bez vysvě-
cení s  bohoslužbami a  prohlídky bu-
dovy. V nové škole bylo pět tříd, tělo-
cvična se šatnou, sborovna a kabinet, 
třípokojový byt řídícího, byt školníka 
s  pokojem i  kuchyní a  v  suterénu tři 
sklepy. Deska vsazená časně ráno před 
slavnostním otevřením školy vítala 
každého návštěvníka nápisem: „Léta 
Páně 1901 dětem svým ku vzdělání 
rozumu, zušlechťování srdcí pro Boha, 
vlast a  národ, dům tento zbudovala 
obec Radotínská.“ Za pamětní desku 
ve vestibulu školní budovy byla vlože-
na v zinkovém pouzdru pamětní listi-
na, kterou sestavil a sepsal řídící učitel 
Václav Schmid. 

Ve školním roce 1901/1902 chodilo 
do nové školy 284 dětí, učilo se celý 
den, jen ve středu a  v  sobotu bez od-
poledního vyučování. V srpnu 1906 byl 
na popud mistra tesařského Jana Jelín-
ka a  továrníka Vichra založen Výbor 
pro průmyslovou školu pokračovací. 
Výbor se skládal z radotínských osob-
ností, mezi kterými nechyběl ani Václav 
Schmid. V říjnu 1907 v šest hodin večer 
bylo zahájeno vyučování této dvoutříd-
ní pokračovací školy. Jejím správcem 
se stal učitel Jaroslav Holík a vyučovali 
v ní pedagogové radotínské školy. 

V roce 1911 požádal Václav Schmid 
po 47 letech působení v  učitelském 
povolání o odchod do výslužby. Té se 
ale nedočkal. Zemřel náhle 10. března 
1911 na ochrnutí srdce, jak se tehdy 
říkalo infarktu. Ve škole ho nejprve 
nahradil Jaroslav Holík a  od května 
byl ustanoven řídícím učitelem Josef 
Krček, který se zasloužil mimo jiné 
o  založení obecní kroniky Radotína 
a stal se prvním kronikářem. 

Václav Schmid byl pochován 
12. března 1911 na radotínském hřbi-
tově za veliké účasti obyvatel místních 
i z blízkého okolí. V roce 1993 převzal 
péči o jeho hrob radotínský úřad. 

Irena Farníková

s přispěním Renaty Lukavské

Řídící učitel Václav Schmid

Historie školních budov: Úplně nahoře je chalupa s učebnou, která 
vzdělávala žáky už na začátku 18. století. Uprostřed dnešní budova radnice, 
kam přišel učit Václav Schmid. Dole pak nedávno zrekonstruovaný první 
stupeň dnešní základní školy.
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Vylosovaní úspěšní luštitelé 
z březnového vydání novin 
získávají dvě vstupenky podle 
vlastního výběru do Kina 
Radotín.
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Pro trenéra fotbalistů je základem fungující 
kabina. Hrával pod ligovým koučem Svědíkem

Sport 

Od loňského září trénuje radotín-
ské fotbalisty Richard Valou-
šek. Do Olympie ho doporučila 

pražská Dukla, se kterou zdejší klub 
už více než rok spolupracuje. 

Richard Valoušek s fotbalem začínal 
ve Strašnicích, kde hraje i  v  součas-

nosti. Šestatřicetiletý trenér si během 
studia v  Pardubicích zahrál divizi. 
Vedl ho tehdy Martin Svědík, který 
dnes stojí na lavičce ligového Slovác-
ka. „Neříkám, že to byl můj trenérský 
vzor, fotbal se od  té doby změnil, ale 
určitě mne jako trenéra formoval. 

Z  jeho stylu koučinku jsem si něco 
vzal, také lidsky mě Martin Svědík in-
spiroval,“ říká Richard Valoušek.

Radotínský kouč strávil nejdelší část 
své hráčské kariéry na Zličíně. V tam-
ním klubu okusil nejen divizi, ale 
i nižší soutěže. Na západě Prahy ode-
hrál 15 sezon a s týmem se loučil jako 
jeho kapitán a mládežnický trenér. 

Nyní Richard Valoušek vede radotín-
ský A-tým mužů, do kterého přišel loni 
na podzim. V týmu Tempa si mezitím 
vyzkoušel přes tři roky práci s talento-
vanou mládeží, kterou vedl v doroste-
necké lize. „Poté přišla nabídka Dukly 
vést mužský tým Radotína. Byla to pro 
mě šance udělat další krok vpřed, proto 
jsem kývl,“ uvádí držitel trenérské li-
cence A, která je v amatérském fotbale 
nejvyšším stupněm.

K radotínskému týmu přišel loni na 
podzim, když měl po čtyřech zápasech 
na kontě nula bodů. Následovaly dvě 
výhry v přeboru a postup do osmifiná-
le poháru. Do konce podzimní sezo-
ny ale tým nakonec posbíral jen deset 
bodů a před březnovým startem jarní 
části se krčí na sestupové předposlední 
příčce. „Na podzim už jsem s kádrem 
nic moc udělat nemohl, nyní věřím, že 

nám hodně pomohou noví hráči, a to 
nejen po fotbalové, ale i  lidské strán-
ce,“ doufá Richard Valoušek. 

Na druhou stranu během zimní 
pauzy několik fotbalistů radotínskou 
kabinu opustilo. Důvodem byla po-
dle trenéra ne zrovna fungující parta. 
„Atmosféra v týmu je pro mě strašně 
důležitý faktor. Když nás nebude bavit 
chodit na tréninky a na zápasy, nikdy 
to nebude fungovat a  nebudeme vy-
hrávat. Všichni sem chodíme po prá-
ci, nemáme pak tolik času na rodinu, 
hodně fotbalu obětujeme. Proto z něj 
musíme mít především radost,“ míní 
trenér. Skoro polovina kádru pro jaro 
tak bude jiná než na podzim.

Za příchodem nového kouče do 
Radotína stála spolupráce se slavným 
pražským klubem. Dukla jej do Olym-
pie doporučila. Pro hráče armádní-
ho klubu, kteří do Radotína míří na 
hostování, je přítomnost Richarda 
Valouška zárukou, že o  jejich výkon-
nosti budou mít přehled v mateřském 
klubu. „Mám přístup k  tréninkům  
B-týmu a  U19 Dukly a  získávám tak 
přehled o  hráčích, které můžeme vy-
užít v Radotíně,“ popisuje kouč spolu-
práci mezi pražskými kluby.

Pro hráče Dukly je klub od Berounky 
atraktivní i díky radotínskému zázemí. 
Sám kouč ho neváhá označit jako třeti-
ligové. I proto chce Olympia v příštích 
letech usilovat o postup do divize. „Ješ-
tě větším cílem ale je pozvednout naši 
mládežnickou základnu, která by se do 
budoucna měla stát největší zásobár-
nou hráčů pro naše dospělé celky,“ říká 
Valoušek s tím, že na to je potřeba ale 
několik let náročné práce a trpělivosti.

 Už nyní nejlepší dorostence trenér 
zapojuje do áčka. „Cítím zodpověd-
nost za rozvoj hráčů nejen v A-týmu. 
Kluci z žáků, dorostu i béčka mužů by 
měli vědět, že tu pro ně jsem a  mají 
šanci se do áčka při poctivé dřině po-
souvat,“ má kouč jasnou vizi.

Jarní sezonu SC Olympia Radotín 
začne osmifinálovým pohárovým 
due lem, ke kterému nastoupí v sobotu 
4. března doma od 13 hodin proti Dol-
ním Chabrům. Pražský přebor odstar-
tuje v sobotu 11. března zápasem proti 
bývalému týmu Richarda Valouška. 
Do Radotína přijede Zličín. „Přijďte 
naše hráče na oba duely podpořit do 
areálu Ke Zděři,“ zve fotbalové příz-
nivce trenér. 

Petr Buček

Trenér radotínských fotbalistů Richard Valoušek
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Gymnazisté vybojovali bronz v rybníkovém hokeji

Osm studentů radotínského gym-
názia pod vedením učitele tělo-
cviku a zeměpisu Tomáše Dostá-

la vytvořilo hokejový tým, který uspěl 
na turnaji mezi pražskými středoškolá-
ky. Jeho nultý ročník uspořádal pražský 

Custodes zahájili sezonu výhrou na Winter Lax Cupu

Boxlakrosový Winter Lax Cup na 
Jižním Městě tradičně otevírá 
novou sezonu, letos se konal na 

konci ledna. Radotínští Custodes do-
kázali obhájit vítězství z roku 2020.

Do městské haly Prahy 11 se sjelo 
14 týmů z osmi evropských států. Kromě 
hráčů ze zavedených boxlakrosových 
zemí se poprvé turnaje v  ČR zúčastnil 
i italský tým, a boxlakrosová rodina má 

tak nového člena. LCC Radotín postavil 
dva týmy: ambiciózní Custodes a  „zá-
ložní“ Open Team Radotín. 

Za Custody nastoupil poprvé do 
branky junior Dan Haylett a předvedl 
velmi dobrý výkon. „V  Open Teamu 
se sešli zkušení borci nad 100 kg, jako 
Emil Moravec nebo Petr Poupě, a mla-
díci z kategorie U16,“ vysvětluje nový 
asistující trenér LCC Jan Košťál.

Custodes hladce prošli základ-
ní skupinou, ve které porazili výběr  
Prague Sports, Rascals Jižní Město i Po-
lish Eagles. Open Team naopak nestačil 
na Pardubice, ale poradil si s  Vienna 
Monarchs. Ve čtvrtfinále podlehl Bats 
Bratislava, zatímco Custodes přešli bez 
problémů přes Lacrosse Zbraslav. 

V semifinále si pak Custodes poradili 
s „áčkem“ Jižního Města 7:5 a ve finá-
le je čekali Bats, kteří přehráli ve svém 
semifinále Malešice 6:4. Finále bylo 

jednoznačnější, než se čekalo. Custodes 
během deseti minut nasypali soupeři 
osm gólů a nenechali ho zvednout se. 
Celkové skóre bylo nakonec 18:5. To-
máš Knotek se stal nejúspěšnějším in-
dividuálním hráčem turnaje s 28 body, 
následován Janem Hulešem (26 b.).

„Custodes se snažili o  poctivou 
a kreativní hru a nenechali se strhnout 
k individuálním exhibicím,“ s uspoko-
jením hodnotí výkon Jan Barák, kte-
rý se letos vrátil na trenérskou lavič-
ku elitního týmu. „Úroveň turnaje je 
sice nižší a jediným vážnějším testem 
Custodů bylo semifinále proti domácí-
mu Jižnímu Městu, ale i tak to pro nás 
byla dobrá příprava. Tým se dost ob-
měnil, dali jsme tréninkům nový řád 
a směr a na hře na Winter Lax Cupu 
už to bylo znát,“ uzavírá Barák. 

Kromě Jana Baráka a  Jana Košťála 
doplnil trenérský tým Custodes i Petr 

Poupě. Na přípravě se i nadále podílejí 
Lukáš Neužil a Emil Moravec. Národ-
ní boxlakrosová liga začala 25. února 
a LCC do ní staví elitní tým Custodes 
a „béčko“ Wolves. 

Motivací k  poctivému tréninku by 
měl být pro hráče i  fakt, že do pres-
tižního Memoriálu Aleše Hřebeského 
tentokrát klub postaví jen jeden tým, 
nikoliv dva jako v  minulých letech. 
Nominaci si tedy hráči budou muset 
zasloužit. Ambicí je samozřejmě obhá-
jit loňské prvenství. Letos to ale vůbec 
nebude snadné, protože se po pauze 
vracejí silné kanadské týmy Green  
Gaels a Nova Scotia Privateers a obje-
vit by se měl i irokézský výběr Six Na-
tions River Rats.

Podrobnosti o  Winter Lax Cupu 
včetně odkazů na videozáznamy na-
jdete na www.laxcup.cz. 

Ondřej Mika

magistrát, hrálo se na Letné podle pra-
videl rybníkového hokeje. Titul utekl 
radotínským studentům jen těsně. 

Rybníkový hokej je bezkontaktní for-
mou populárního ledního sportu. Hrá-
lo se čtyři proti čtyřem, bez brankářů, 
kromě helmy a rukavic pravidla povoli-
la jen chrániče holení a loktů. Miniatur-
ní branky byly nízké, horní tyč byla jen 
25 centimetrů nad ledem. Hokejky hrá-
čů musely puk zasahovat jen na ledové 
ploše, zakázané byly střely příklepem, 
padání do střel znamenalo vyloučení. 

„Celá osmička hráčů se na úvodní 
turnaj sešla až před prvním zápasem, 
žádný společný trénink jsme neabsol-
vovali,“ říká kouč týmu hokejistů Gym-
názia Oty Pavla Tomáš Dostál. On sám 
se pro účast v  nultém ročníku turnaje 
rychle nadchnul. Věděl totiž, že mezi 
svými studenty má dost aktivních hráčů. 

Jeden z nich, Tadeáš Mack, nastupuje 
za juniorku Sparty, dalších šest hokejis-

tů trénuje v  Černošicích. Tým doplnil 
osmý hráč, který také v minulosti aktiv-
ně hokej hrával. „Všech sedm aktivních 
hokejistů v našem týmu může do turna-
je nastoupit i  příští rok,“ uvádí Tomáš 
Dostál. Také ostatní družstva zařadila do 
svých kádrů studenty trénující ve Spartě, 
Slavii nebo Kobře. Nechyběli ani mlá-
dežničtí reprezentanti „velkého“ hokeje.

První turnaj zvládli radotínští hoke-
jisté, kteří nastoupili v  modro-bílých 
dresech připomínajících národní barvy 
fotbalové Argentiny, bez jakéhokoliv 
zaváhání. Gymnázium Elišky Krásno-
horské porazili v poměru 25:5, následně 
zvítězili 17:10 nad SPŠ stavební J. Gočá-
ra a třetí výhru slavili v zápase proti SOŠ 
podnikatelské Profit. Rozdíl vstřelených 
gólů byl opět drtivý – 25:8. Za radotín-
ské gymnázium nastoupili Martin Blá-
ha, Michal Bláha, Josef Halbych, Matěj 
Krudenc, Tadeáš Mack, Jakub Růžička, 
Jan Tlášek a Petr Tlášek.

O  týden později dorazili na Letnou 
na turnaj finálové čtyřky nejlepší týmy 
z  původně 16 přihlášených celků. Je-
den hráč mezi radotínskými studenty 
bohužel chyběl, hokejisté bojovali jako 
sedmičlenný tým, nemohli tak střídat 
kompletní čtyřky. 

V prvním zápase přesto porazili 18:17 
pozdějšího vítěze turnaje, studenty 
Gymnázia Českolipská. Následoval zá-
pas proti SŠ ekonomické, s níž reprezen-
tanti GOP prohráli 8:14. Poslední zápas 
proti SŠ Artecon skončil remízou 12:12. 

Jediná prohra v  turnaji odsunula ra-
dotínské studenty na třetí příčku, od ví-
těze je dělil pouhý bod, za druhým nej-
lepším zaostali vinou horšího celkového 
skóre z finálového turnaje. „Už se moc 
těšíme na příští ročník, kde chceme le-
tošní umístění vylepšit!“ napsal v článku 
umístěném na webu radotínského gym-
názia Tadeáš Mack. 

(buč)

Vítězný tým turnaje Winter Lax Cup

Hokejisté radotínského gymnázia s koučem Tomášem Dostálem
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Masopustní oslavy: dobré jídlo, pití, tanec i průvod masek
Jitrničky, jelítka, pivo a všeobecné veselí nejen v průvodu – Radotín v únoru pořádal masopustní oslavy. Stovky lidí se zapojily do průvodu vedoucím po Radotíně s několika zastávkami na posilněnou. 

V čele dlouhého procesí jela stará hasičská stříkačka a hned za ní dávala o oslavách vědět do širokého okolí skupina radotínských bubeníků. Zázemí pro masopustní oslavy vytvořil Fajnový dvůr Koruny. 
Nechyběly tradiční masopustní zvyky a masky, ale také méně obvyklé převleky. K dobré náladě na dvoře vyhrávala kapela, stánky nabízely oblíbené masopustní pochutiny. 

(red)

Společnost

Foto: Petr Buček


