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Nové značení změní pravidla pro řidiče na přejezdu i na blízké křižovatce na Horymírově náměstí. Auta přijíždějící ulicí
Na Betonce budou moci za přejezdem pokračovat
zakrývt pracovní dny ráno mezi 7. a 9. hodinou jen doprava na Horymírovo náměstí
a pojedou po hlavní silnici. Ta bude mezi oběma křižovatkami jednosměrná. Nová bude také situace na křižovatce na Horymírově náměstí. Auta přijíždějící Výpadovou mohou pokračovat
jen doleva ke školám. To samé platí v opačném směru.
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tavbaři začnou 9. března vyměňovat most na silnici spojující Horymírovo náměstí
s křižovatkou U Koruny. Významná
dopravní tepna, kterou využívají nejen místní, ale také řidiči přijíždějící ve směru do Černošic, bude až
do prosince uzavřená. „Radotín se
nevyhne dopravním komplikacím.
Největší se budou týkat překonávání
železniční trati, což bude možné
jen na přejezdu v ulici Na Betonce
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m” konci Prvomájové,“
říká starosta Radotína Karel Hanzlík.
Vedení radnice řidiče žádá, aby do
zakrýt zajížděli v příštích
centra Radotína
měsících co nejméně. Týká se to také
oblasti škol, do které se bude možné
dostat jen z Výpadové ulice a částečně
P22
ze směru od IVrážské
ulice. K dispozici sice zůstane přejezd v ulici Na
Betonce, závory však budou stažené
častěji než nyní. Vlaky totiž pojedou
jen po jedné koleji.
100 m

Společná jednání policie, zástupců
radnice a dopravních projektantů vyústila v sérii dopravních úprav, které
zasáhnou nejfrekventovanější radotínské křižovatky. Dopravní značení
v okolí Radotína rozdělí naši městskou část na příštího tři čtvrtě roku
na sever a jih. Severní částí se rozumí
oblast nad železniční tratí směrem ke
kopcům a cementárně. Jižní část zahrnuje území mezi kolejemi a Berounkou. Řidiče mířící k Radotínu z centra

Prahy po Strakonické ulici, kteří bydlí
v severní části nebo budou pokračovat dále na Černošice, značení navede
do části Radotín-Sever. Značky je
odvedou na Pražský okruh, po dálnici překonají Radotínský most a za
Lochkovským tunelem odbočí směrem na Lochkov. Okolo cementárny
se dostanou na křižovatku ke Koruně,
za kterou mohou pokračovat dále na
Černošice.
IP22
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Uzavřená silnice – výměna mostu
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Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

Začíná rekonstrukce železničního mostu na hlavní dopravní tepně protínající Radotín, která přinese sérii
objízdných tras. Ty mají za úkol zajistit bezpečnou a pokud možno i plynulou dopravu. Křižovatky pro
dělají zásadní změny v přednostech v jízdě a celá městská část se podle značení rozdělí na sever a jih.

VÝP

MIM

VOZI O
STAV DEL
BY

Vážení
spoluobčané,
během března pocítíme naplno zásadní
práce na modernizaci železniční trati.
Na dlouhých devět
měsíců se z důvodu
výstavby nové mostové konstrukce zneprůjezdní Karlická
ulice. Uvědomuji si, že se život v Radotíně
výrazně zkomplikuje. Mám však pocit,
že jsme udělali maximum možného,
abychom snížili dopady na běžné dění
v Radotíně. Nezablokovali jsme stavební
řízení, jako v sousední Velké Chuchli,
kde se práce na mimoúrovňovém křížení
železnice zatím nerozběhnou. A pokud
nedojde ke shodě mezi tamní radnicí,
Správou železnic, policií a Technickou
správou komunikací, ani se do pohybu
dát nemusí. To bude pro všechny řidiče
projíždějící okolo chuchelského přejezdu
kvůli pravidelným zácpám hodně nepříjemné. Nehledě na bezpečnostní rizika.
My v Radotíně jsme nedali přednost
osobním zájmům a nezachovali jsme se
nijak alibisticky tím, že bychom tyto starosti účelově přesunuli na léta budoucí,
kdy bude na radnici třeba jiné personální
složení. Nechceme totiž po sobě zanechat
podobné dědictví, jakým se může chybějící nadjezd nad chuchelským kolejištěm stát. Proto jsme se Správou železnic
posledních pět let pravidelně vyjednávali, abychom dosáhli maxima výhod
pro radotínské obyvatele. A také aby byl
Radotín zase o něco bezpečnějším a příjemnějším místem k životu. Díky tišším
a spolehlivějším vlakům na novém kolejišti, novému přemostění na Horymírově
náměstí, protihlukovým stěnám, v roce
2022 zrušenému přejezdu v ulici Na
Betonce a také díky připravované lávce
pro pěší lemující trať nad hlavní Karlickou ulicí.

Radotín se kvůli objížď kám rozdělí na sever a jih
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Slovo starosty

ZDARMA

Kdo pojede do jižní části Radotína,
toho značky povedou ze Strakonické
silnice okolo přístavu a dále do Výpadové. Na jejím konci však nebude
možné pokračovat rovně (tam bude
zavřený rekonstruovaný podjezd pod
tratí) ani odbočit doprava. „To kvůli
blízkým školám, aby křižovatka na
Horymírově náměstí nekolabovala
pod návalem aut. Prioritou je, aby
se žáci a studenti dostali bezpečně
do Vrážské k autobusovým zastávkám a k nádraží,“ vysvětluje radotínský místostarosta Miroslav Knotek.
Dobrou zprávou je, že se radotínské
radnici podařilo oproti dřívějšímu
časovému harmonogramu oddálit
až na konec července uzavření podchodu pod tratí nedaleko škol vedoucího k restauraci Rozmarýn a dále za
přechodem k novému sídlišti. Podle
původních plánů ho stavbaři chtěli
zavřít už v průběhu března. Po přehodnocení technologických postupů
ho bude možné využívat o více než
tři měsíce déle.
Petr Buček

Pokračování na str. 3
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Vlaky budou tišší a rychlejší, nastupování zpohodlní

R

ekonstrukce trati mezi Smí
chovem a Radotínem přijde
na více než tři a půl miliardy
korun. Patří svým rozsahem a fi
nanční nákladností k největším?
Pro Správu železnic se jedná o jednu
z největších staveb, jakou v současnosti realizujeme, a jednu z nejvýznamnějších. Je srovnatelná s rekonstrukcí
karlínského Negrelliho viaduktu nebo
s opravou trati mezi pražským hlavním
nádražím přes stanici Vršovice do Zahradního Města. Když do nákladů započítáme všechny investice včetně projektové přípravy, dostáváme se k částce
3,7 miliardy korun. Na většinu z této
sumy čerpáme dotaci z fondu Evropské
unie CEF, určeného na rozvoj páteřní
železniční dopravní infrastruktury.
To je obrovská částka. Co všechno
nového na trati děláte?
S optimalizací trati začínáme hned za
stanicí Smíchov a končíme až za železniční stanicí Radotín. Komplexně
modernizujeme celou trať, která je
navíc od Velké Chuchle čtyřkolejná.
Dále rekonstruujeme zastávku ve Velké
Chuchli, stanici Radotín, stavíme nové
podchody, rušíme železniční přejezd
v ulici Na Betonce, přestavujeme stávající mosty, rekonstruujeme trakční
napájení a děláme nové, nejmodernější zabezpečovací zařízení po celé trati.
Díky čtyřem kolejím, které budou nově
prospojkovány, bude moci jezdit mezi
Smíchovem a Radotínem více osobních
vlaků a hlavně docílíme stálosti grafikonu, což přinese eliminaci případného zpoždění.
V jakém stavu je trať nyní?
Na její modernizaci jsme dlouho čekali, o rekonstrukci této trati se začalo mluvit už někdy před 40 lety. Když
jsem k železnici před 20 lety nastoupil,
říkali mi kolegové, že se rekonstrukce
trati Praha–Beroun rozběhne za dva až
tři roky. Stav trati je samozřejmě zcela bezpečný, ale potřebuje komplexní
rekonstrukci a hlavně komfort stanic
a zastávek musí být zcela jiný. Jedná se
přeci o mezinárodní páteřní trať s velmi
hustou příměstskou dopravou.
Na jaká zlepšení se mohou těšit
cestující?
Rekonstrukce trati nám především
umožní výrazně zvýšit rychlost vlaků.
Dnes je zde maximální rychlost 100 kilometrů v hodině, na trati z Vršovic
dokonce 75 kilometrů v hodině. Po rekonstrukci se rychlost ve všech kolejích

zvýší na kilometrů v hodině. Rovněž
zmiňovaný komfort pro cestující ve stanici Radotín a zastávce Velká Chuchle
se úplně změní. V Radotíně vznikne
zcela moderní stanice s dvěma bezbariérovými podchody s vyššími nástupišti.
Děláme vše pro to, aby cestování vlakem bylo pro všechny pohodlnějším, to
je pro příměstskou dopravu velmi důležité. V poslední době sledujeme velmi
značný nárůst cestujících v příměstské
dopravě kolem Prahy.
Stačí uváděná rychlost? Ve světě
se dnes stavějí rychlejší železnice.
Pro příměstskou dopravu je 140 kilometrů v hodině plně dostačující. Rychlejší dálkové a nákladní vlaky budou
z Prahy do Berouna jezdit plánovaným
dlouhým tunelem, který bude vzhledem ke své délce přesahující 20 kilometrů i z evropského hlediska unikátní.
Železnice půlí Radotín na dvě části,
vede napříč jeho centrem. Co to pro
celou rekonstrukci znamená?
Rekonstrukce trati musí tuto skutečnost reflektovat a plně se této historické
situaci přizpůsobit tak, aby nevytvářela
bariéru pro pěší, cyklisty ani pro automobilovou dopravu. Proto tu v rámci
stanice Radotín postavíme hned dva
nové podchody, které povedou nejen
na nástupiště, ale propojí zároveň obě
strany městské části. Oba podchody
jsou navrženy jako bezbariérové, podchod před výpravní budovou bude navíc vybaven výtahy, což věřím, že uvítají starší obyvatelé, vozíčkáři, ale i matky
s kočárky.
Jaké jsou další největší přínosy
nové trati pro lidi z Radotína?
Vedle podchodů získá stanice Radotín
důstojnou moderní stanici, která odpovídá současným trendům. Nástupiště
budou ve výšce 550 milimetrů nad temenem kolejiště, což usnadní nastupování do vlaků. Kompletně zrekonstruovaná železnice bude také pro své okolí
výrazně tišší. V současné době připravujeme modernizaci železniční stanice
Praha-Smíchov, u níž chceme počátkem příštího roku zadat soutěž na rea
lizaci. Věřím, že cestování z Radotína
na Smíchov bude zanedlouho celkově
velmi komfortní a tím i atraktivní. Aktuální novinkou celého projektu v Radotíně je možnost vybudování cyklověže za 12 milionů korun s kapacitou více
než sto kol. Několik těchto cyklověží
jsme již postavili, například poslední věž jsme v loňském roce uvedli do
provozu v Čelákovicích. Cyklista si za

Přípravy celé optimalizace trati za
braly dlouhou dobu. Jak probíhala
jednání s radotínskou radnicí?
V rámci přípravy železničních staveb
v České republice mám velký přehled
a můžu říct, že komunikace se starostou Karlem Hanzlíkem a jeho nejbližšími spolupracovníky z radnice je
výborná a plně profesionální. Jejich
vstřícnost je neuvěřitelná. Poprvé jsem
zažil, aby si starosta pravidelně každého čtvrt roku sám objednal schůzku
a aktivně se zajímal o detaily přípravy
projektu. Pan starosta chtěl mít přehled
o tom, jak se projekt vyvíjí, a sám se
ptal, jestli nám může v přípravě stavby
s něčím pomoct. Radotínská radnice
měla skutečně velký zájem, aby se rekonstrukce rozběhla, a díky tomu je
úsek mezi Smíchovem a Radotínem
prvním, který se na této trati realizuje.
Patří na trať mezi Smíchovem, Ra
dotínem a dále směrem na Karl
štejn přejezdy?
Snažíme se všechny vytížené přejezdy
rušit, aby se zvýšila plynulost, bezpečnost provozu a aby čekající osobní auta
neblokovala dopravu. Ne vždy se nám
to však daří. To je i případ přejezdu ve
Velké Chuchli. Správa železnic už řadu

se na jeho přestavbě pracovalo i o víkendech. Prostor pod ním ale musíme
uzavřít, jiné řešení není možné. V souvislosti s rekonstrukcí mostu v Karlické ulici bych rád všechny radotínské
občany poprosil o shovívavost a trpělivost. Můžeme jim za to slíbit nový, širší
a hlavně výrazně tišší most.
Stihnete do roku 2022 zrekonstruo
vat i nádražní budovu v Radotíně?
Naším cílem je, abychom v roce 2022
měli hotový kompletně celý úsek ze
Smíchova do Radotína i výpravní budovy. V době přípravy projektu byla
tato budova v majetku Českých drah,
a proto nebyla do stavby zahrnuta.
Před pár lety Správa železnic všechny
výpravní budovy odkoupila, a tak jsme
mohli zahájit i přípravu projektu na
její rekonstrukci. Budovu tedy zrekonstruujeme mimo projekt optimalizace
kolejí, ale chceme obě stavby dokončit ve stejném termínu. S radotínskou
radnicí jsme domluvení na revitalizaci
stávající výpravní budovy, možná ještě
zvážíme nějakou moderní prosklenou přístavbu s komerčními prostory.
O konečné podobě budeme samozřejmě s radnicí ještě jednat a původní ráz
stavby zachováme.
Jaké služby komerční prostory na
bídnou?
Obecně chceme, aby výpravní budovy
byly živým prostorem. Cestující by si
v ní mohli nakoupit pití a lehké občerstvení. Nájemce budeme teprve hledat.
Celé nádraží bude nové, věřím, že se

„V souvislosti s rekonstrukcí mostu v Karlické ulici bych
rád všechny radotínské občany poprosil o shovívavost
a trpělivost. Můžeme jim za to slíbit nový, širší a hlavně
výrazně tišší most,“ říká Petr Hofhanzl ze společnosti
Správa železnic.
let jedná o jeho zrušení, připravili jsme
dokonce projekt nadjezdu i podjezdu.
V průběhu přípravy však vedení Velké
Chuchle změnilo názor, a ačkoli dříve
prosazovali místo přejezdu nadjezd,
nyní chtějí podjezd. S tím ale nesouhlasí Policie ČR a kvůli možnému zaplavování vodou ani Technická správa
komunikací, která by podjezd měla
převzít do své správy a majetku. S přípravou dopravních staveb je to v České
republice někdy složité. Často se najde
nějaká skupina lidí, která je nespokojená s navrženým řešením a sleduje jen
své zájmy. Tuzemská legislativa bohužel často těmto obstrukcím napomáhá,
a to je jeden z důvodů, proč v České
republice připravujeme stavby výrazně déle než všechny okolní země. Například ve Velké Chuchli zcela reálně
hrozí, že ke shodě nedojde a přidělené
finanční prostředky nutné pro zrušení
tohoto přejezdu bude v budoucnu složité nalézt. Veškeré náklady na zrušení
přejezdu, které se pohybují v řádech
stovek milionů, hradí plně Správa železnic.
Dopravu v Radotíně nejvíce pozna
mená uzavření Karlické ulice, po
trvá od 9. března téměř do Vánoc.
Proč není možné most vyměnit
rychleji nebo jiným způsobem?
Most bude zcela nový, rozšíří se i vozovka pod ním. Jednou k jeho výměně dojít muselo. Budeme se snažit, aby

zájemci o podnikání najdou. V této
souvislosti podotýkám, že železniční
stanice Radotín je čtvrté nejfrekventovanější nádraží v Praze, a do budoucna
se domnívám, že bude docházet k růstu
počtu cestujících.
Původně navržená délka zastře
šení nástupišť vzbudila diskuze.
Prodloužíte je?
I když byl původní návrh v souladu
s normami, rozhodli jsme se je výrazně prodloužit. Oproti prvním návrhům jejich délka naroste nejméně

Cyklověž na nádraží v Čelákovicích.
Podobné úschovny kol se podle
všeho dočká také radotínská stanice.

o polovinu. Cestující o svůj komfort
nepřijdou.
V prvních měsících stavby jste čis
tili a opravovali opěrné zdi v okolí
Velké Chuchle. Vše nějakou dobu
vypadalo jako nové, než je zača
li napadat sprejeři. Lze betonové
plochy nějak ochránit?
Sprejeři jsou všeobecným problémem
naší společnosti a všech dopravních
staveb. Ochrana před nimi je komplikovaná. V nádražních podchodech
bude kamerový systém, antigrafitové
nátěry, snad to pomůže. Odlehlé části
trati však stěží uhlídáme. Na následné
odstraňování graffiti pak bohužel vynakládáme značné finanční prostředky,
které jsme mohli vynaložit pro cestující
účelněji.
Jakou podobu dostanou protihlu
kové stěny, které budou lemovat
trať napříč Radotínem?
Hledáme atraktivní vzhled, aby to nebyly jen obyčejné hladké barevné betonové stěny. Můžeme využít i hliníkové
stěny nebo různé betonové profilované
zdi. Jejich podobu projednáme s radotínskou radnicí, aby vypadaly co nejlépe. Protihlukové stěny stavět musíme.
Ne že bychom sami chtěli a vyžívali se
v nich, ale protože nám to nařizuje národní legislativa.
Plánujete i nějakou zeleň na těchto
stěnách?
U zeleně je problém ze dvou důvodů:
za prvé například břečťany rostou tak
rychle, že před nimi musíme zakrátko
chránit i trakční podpěry a zasahují nám do kolejiště. Za druhé, Správa
železnic je zodpovědná za bezpečnost
železničního provozu a ve stanovených
periodách musíme kontrolovat stav
nosných konstrukcí. V případě popínavých rostlin je tato kontrola fakticky nemožná. Zeleň je nutno pečlivě vybírat.
Nynější etapa rekonstrukce trati
skončí ještě v Radotíně, na úrovni
sportovní haly. Je už možné od
hadnout, kdy bude pokračovat dále
směrem k Černošicím?
Aktuální stav přípravy dalších úseků na
trati Praha–Beroun ukazuje, že dalším
úsekem, který postoupí do realizace,
bude úsek Karlštejn a Beroun. Realizace dalších částí je pak plně odvislá
od průběhu procesů EIA a územních
řízení.
Petr Buček
Foto: mmcité

Petr Hofhanzl dohlíží na celou rekonstrukci trati mezi Smíchovem a Radotínem.

velmi mírný poplatek kolo bezpečně
a pod střechou uschová, navíc si může
opravit, dobít elektrokolo, součástí je
i převlékárna nebo možnost umytí kola
(v Přerově nebo Pardubicích je cena za
uschování kola na 24 hodin pět korun –
pozn. red.).

Foto: mmcité

Foto: Petr Buček

Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ ve společnosti Správa železnic, zodpovídá za rekonstrukci trati mezi Smícho
vem a Radotínem. Chválí si spolupráci s vedením radotínské radnice a v rozhovoru popisuje také chystanou cyklověž, která
by se měla objevit vedle radotínské železniční stanice.

A10
E7b

Železnice

Řidiči, pozor! Přednosti na křižovatkách se změní
Pokračování ze str. 1

Vlečná křivka dodávky 6,9 m
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Na co se mají připravit radotínští řidiči? Například na to, že překonat železniční trať bude mezi 9. březnem a prosincem vyžadovat velkou trpělivost. A také na celou sérii změn na křižovatkách.
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Tunel na konci Prvomájové
Druhá alternativa pro překonávání trati (kromě přejezdu) dostane na příštích devět měsíců jiná pravidla na straně Vrážské ulice.
Přednost tu dostanou auta jedoucí ve směru od Chuchle do tunelu
a naopak. Pokud zde budou vznikat problémy, dojde k nasazení
semaforů, které střídavě dají přednost před vjezdem do tunelu jednomu ze směrů.

U Koruny
Křižovatka u Koruny dostane nově vyznačenou hlavní silnici. Ta
bude ve směru od Černošic odbočovat k cementárně. Silnice směrem k rekonstruovanému železničnímu podjezdu se stane vedlejší.
Až k parkovišti před Rozmarýnem však bude průjezdná.

NÁM. OSVOBO
DITELŮ

Na Betonce x Prvomájová
Touto křižovatkou začnou projíždět autobusy hromadné dopravy,
bude tak mnohem rušnější než nyní. A čeká ji jedna změna: Prvomájová směrem k hlavní silnici mezi Korunou a cementárnou se nově
stane slepou. Vozidla přijíždějící od přejezdu budou proto pokračovat buď doprava směrem k tunýlku, nebo rovně ulicí Na Betonce až
na její konec, který tvoří křížení se Strážovskou. Tam po nově vyznačené hlavní silnici odbočí doleva a dostanou se na hlavní mezi Korunou a cementárnou. Anebo se vydají vpravo Strážovskou nahoru.
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Prvomájová x hlavní silnice mezi Korunou a cementárnou
Auta jedoucí od Koruny nebo od cementárny budou moci odbočit
do Prvomájové. V opačném směru to však možné nebude. Z hlavní
radotínské dopravní tepny budou do Prvomájové odbočovat linkové
autobusy, na mostku přes potok není moc místa a hrozilo by, že vozidla křižovatku zablokují.
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Tunel

Na Betonce x Strážovská
Tady si budou muset dávat pozor řidiči jedoucí dolů Strážovskou
REGION: Praha
VYPRACOVAL:
SCHVÁLIL:
ulicí, která je nyní hlavní. Značení se zde totiž 9. března změní. Přednost dostanou auta jedoucí ulicí Na BetonceMichal
a odbočující
doleva do
OBVOD:
Pařízek
Praha 16
Milan Brož
Strážovské směrem k bývalé restauraci U Kestřánků, později přejmeINVESTOR:
SŽDC, buDlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
nované na Gourmet. Auta jedoucí Strážovskou v obou směrech
dou muset dávat vozidlům přijíždějícím ulicí
Na Betonce přednost.
OBJEDNATEL

EUROVIA CS, a.s., Ž.S., Brožíkova 564, Pardubice 530 09
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Dopravní značení na křižovatkách ani náhradní trasy autobusů nebyly do uzávěrky tohoto vydání Novin Prahy 16
40
definitivně
schválené.
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https://optimalizacezeleznice.praha16.eu.
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Jaké výhody přinese Radotínu zrekonstruovaná železniční trať ?
ných státních orgánů ohledně využití
celé trati do Berouna. Uvědomujeme si,
že pozice městské části ve vyjednávání
Jan-Matěj Rak,
se státní institucí je velice složitá. O to
zastupitel Městské části Praha 16
náročnější to ale teď bude v Radotíně
během výstavby. Vše bude záležet na
TOTOŽNÝ PŘÍSTUP – TOTOŽNÝ
stavebních firmách, Ropidu a dopravPROJEKT
cích (železnice i pražská MHD), jak
Od loňského říjnového čísla Novin
zvládnou organizaci dopravy během
Prahy 16, zaměřeného rovněž na téma
B28setkání
s
občany
stavýstavby – přes veškerou snahu ale
optimalizace trati Praha-Smíchov– Termín druhého
E13 UM”
T
–
necelé
dva
týdny
Radotín v tomto a příštím roce čekají
Černošice, nedošlo k žádným význam-B28 novený na 26. února
A
„D
Karlické
ulice – namimořádné komplikace kvůli uzavírným změnám v projektu. NepřibylaE13před uzavřením E
8b
”
kám a objízdným trasám. A výsledek?
tedy ani žádná pozitiva nad rámec A
jižTUMznačuje, že by nemělo jít o skutečnou
b
„D
E8diskusi
s potenciálně reálnými dopady,
Obrovským pozitivem bude moderní
jmenovaných.
ale o pouhé seznámení občanů s již
nádraží s bezbariérovým přístupem,
nový podchod z ulice Na Betonce s příS každou další fází realizace se naopak uzavřenou záležitostí.
stupem na jednotlivá nástupiště, lávka
ukazuje, jak zásadním pochybením
pro pěší vedle nového viaduktu přes
byla absence komunikace projektu ze
Martin Zelený,
snížení hluku z trati. Jednástrany vedení radotínské radnice. Ani
zastupitel Městské části Praha 16 POKarlickou,
ZOR
ní dnešní opozice je pro nás překvapupodzimní setkání s občany situaci příliš
za Českou pirátskou stranu
jící, amatérské a populistické. Využívají
nezlepšilo. Z pléna sice zazněly věcné
obecný nezájem našich spoluobčanů
podněty, např. k vytvoření podchodu ŠKODA ŽE OPTIMALIZACE NEPRO
o informace, polopravdy, vytržené věci
trati v blízkosti sportovní haly nebo BĚHNE V CELÉ ČÁSTI RADOTÍNA28
B
z ” kontextu a levné kritizování, bez
zachování historické budovy skladu, do Je dobrou zprávou, že optimalizaceEnej13
TUM
A
hlubšího seznámení se s problémem.
projektu se nicméně už nedostaly.
problematičtější železniční trati v okolí
D
„
8b Kde byli duchem zástupci opozice,
Prahy konečně začala.
Za
velkou
chybu
E
B283Správy železnic jako když se projednávala tato složitá stavba
Pro mnoho účastníků bylo toto setkání státní organizace
E1
”
první příležitostí dozvědět se o dopa- investora považujeme
UM to, že nedokázal posledních 8 let v radotínských komiDAT E8b trati v celém ka- sích? Proč nepředkládali pozměňovací
dech celého projektu na širší okolí – a ni- připravit „rekonstrukci
návrhy k současné etapě výstavby, ktekoli vždy pozitivních. Dokladem budiž tastru Radotína. V minulých obdobích,
rá končí propustkem u Rozmarýnu?
situace v oblasti ulice Prvomájové, kde se kdy se projekt připravoval, jsme komuOpravdu si myslí, že vše půjde
změnit
peticí brání více než 250 občanů posta- nikovali s vedením městské části proMO
„MI S”A co
3
28
posledních pár
měsíců?
vených před hotovou věc – zkapacitně- střednictvím našich členů ve výborech Bběhem
1
E
BU
13 změnit?
M”
chtějí
ní dopravy v oblasti. O řešení situace se a komisích a celý záměr úspěšně při- E
U
T
8
2
„DA
způsobeno
nyní, na poslední chvíli a formou studií – pomínkovali. Zdržení bylo B
Jan Kořínek,
13
E
zdlouhavou tvorbou koncepce příslušopět bez zapojení veřejnosti – jedná.
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STEJNÁ OTÁZKA, STEJNÁ
ODPOVĚĎ
Už podruhé během nedlouhé doby zde
dostáváme stejnou otázku. Nabízí se tedy
otázka jiná: změnilo se za tu dobu něco
natolik, aby bylo nutné odpovídat znovu na totéž? Myslím, že nikoli. Snad to
svědčí alespoň o tom, že si radnice dobře uvědomuje své selhání, kdy největší
investiční akci, která nás dosud potkala
a která bezprecedentně změní dispozici
celé obce, informačně zcela zanedbala.
Konala se sice „diskuse s občany“, avšak
tu nelze uvést bez uvozovek, neboť proběhla – s trochou sarkastické nadsázky –
formou seznámení lidu s vrchnostenským výnosem. Diskuse v situaci, kdy už
je vše hotovo a o podstatných věcech je
dávno dodiskutováno, je nutně jen karikaturou sebe sama. I dnes tedy na titulní
otázku odpovím stejně: modernizace
železnice Radotínu přinese možnost
uvědomit si, jak důležitou roli má samospráva ve věci včasného a dostatečného
informování občanů. A občané dostanou nečekanou příležitost posoudit, zda
radnice tento svůj úkol řádně a zodpovědně plní. Při tom všem pak nezbývá
než doufat, že ta veliká stavba proběhne
alespoň bez komplikací, dodatečných

Na začátku roku byl radnicí spuštěn
jednostranně orientovaný informační
OR
portál
POZ zaměřený na vybrané události
související s optimalizací. Neobsahuje
I
OST
EDN
žádnéMĚNinformace
představující projekt
A PŘ Ě
D
Z
V JÍZ
v jeho celé komplexnosti. To rozhodně
nenasvědčuje snaze radnice o vyrovnanou diskusi.

TE

Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

nákladů a v termínu. To samo o sobě by
bylo úspěchem.

DI
HRA

Z

z nich. Z toho všeho je patrné, že optimalizovaná železnice přinese Radotínu
celou řadu nových, pozitivních věcí.
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ŽELEZNICE JAKO POLITICKÉ TÉMA
rekonstrukce železnice se v Radotíně bohužel stává politické
téma a opoziční zastupitelé vsadili na populistický přístup – namísto
věcných příspěvků do diskuze přinášejí
stále více argumentů, které mají s realitou pramálo společného. Zopakujme
si tedy fakta: železnici rekonstruuje její
majitel, kterým je Správa železnic. Stavba není akcí radotínské radnice. Vedení městské části se posledních pět let
se zástupci této společnosti pravidelně
setkává, abychom maximálním způsobem ovlivnili harmonogram stavby
a dopravních opatření a získali co nejvíce prospěšných záležitostí pro Radotín.
Docílili jsme vybudování nového podchodu, který zajistí přímé spojení nádraží s novým sídlištěm, kde plánujeme
nové centrum naší městské části. Odpadne tak nebezpečné přebíhání kolejí
a v sousedství bývalého přejezdu vznikne lávka přemosťující Karlickou ulici,
kterou ocení především rodiče a jejich
děti. Nebudou totiž muset tuto rušnou
komunikaci přecházet. Zůstane také zachována stará nádražní budova, novinkou je výstavba cyklověže pro bezpečné
odstavení kol v přímém sousedství nástupišť. Železnice bude po rekonstrukci
díky novému mostu v Karlické a protihlukovým stěnám mnohem tišší než
nyní. Podchod u nádraží dostane výtahy, nástupiště získají potřebný komfort
pro nastupování do vlaků a vystupování

STUPE

strukci trati. Informace o uzavírkách, jízdních7.1
řádech
ETAPA

Dopravnía značení
a opatření
další fakta
je možné vyhledat na internetové stránce
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PROZNAK Praha s.r.o.
dopravní opatření
Pikovická 244/17, Praha
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www.proznak.cz
e-mail: projekt@prozna
projekce: lenhardt@prozn
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Z úřadu

Místo u řeky má novou zeleň i odpočinkovou loučku

Součástí nejnovějšího projektu bylo statické zpevnění svahu podél cyklostezky
v místě pod skautskou klubovnou, následná úprava křížení cest u hřbitova
a nová úprava v ulici Nad Berounkou.
Novinkou je také stromořadí osmi jeřábů, které se hlásí k původní aleji kaštanů
vedoucí od hřbitova ke kostelu. Stávající listnatý strom jerlín doplnil na nově
zbudované odpočinkové loučce dub
a v nové úpravě svahu přibyly dvě vrby.

Sezení na dvou žulových schodech od
skautské klubovny směrem ke kostelu rozšířilo nabídku relaxačních míst
v teplých měsících. Prostory protíná
nová mlatová cesta.
Úpravy Místa u řeky budou pokračovat i v dalších krocích. Radnice plánuje náhradu stávající dlažby v ulici Nad
Berounkou žulovými kostkami, tak jak
je to mezi kostelem a Místem u řeky.
Pokračovat se bude rozsáhlejší úpravou
křížení cest pod hřbitovem s lavičkou
a novým stromem. V rámci změn dojde
také k přesunu skladu skautského oddílu dále od řeky. Lavičky s osvětlením
pak doplní meziprostory stromořadí od
klubovny ke kostelu. Další etapa bude
závislá na získání dotace pro úpravy
veřejného prostoru z gesce příslušného
radního hlavního města Prahy.
Miroslav Knotek

Foto: Eva Javorská

D

alší etapa úpravy Místa u řeky,
která se zaměřila na prostory
bývalého zahradnictví, je téměř
u konce. Navazuje na první kroky zvelebující sousedství lávky přes Berounku, které byly dokončeny v roce 2015.
Autorem návrhu právě dokončované
úpravy je architekt Michal Fišer, který
navázal na práci radotínského architekta Jana Schlitze.

Odpočinková loučka na Místě u řeky ještě před vysazením trávy. Vlevo ji lemují betonové stupně určené k posezení
a nové stromořadí, před nímž se objeví lavičky.

Senioři vyrazí na hrady a zámky i za nákupy
Kdy a kde budou stát
kontejnery na bioodpad P

S

voz bioodpadu financovaný
hlavním městem Prahou se
v Radotíně koná i letos mezi
březnem a červnem. Do kontejnerů lze
odložit listí, trávu, větve, spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, případně

Datum Čas

kuchyňský odpad rostlinného původu.
Nelze do nich umisťovat živočišný odpad. Kontejnery budou přistaveny vždy
v sobotu nebo v neděli v čase od 9 do
12 hodin.

ředprodej jarních zájezdů pro
radotínské seniory se koná
16. března od 8 do 10 hodin
v Koruně. Dotovaná cena za jeden zájezd pro radotínské občany činí 200 Kč.
Bližší informace podá Jan Uhlíř (CK2)
na telefonu 224 313 161 nebo 731 170
029. Kam senioři letos na jaře vyrazí?

(hej)

Cheb a nákupy v Německu
(6. května)

Návštěva Retromusea v Chebu a nejvýznamnější stavby města: Špalíček,
Chebský hrad s Černou věží, odpo
ledne německé městečko Waldsassen,
možnost nákupu potravin či drogerie.

Zámek Opočno a město Dobruška
(20. května)
Prohlídka opočenského zámku a Dobrušky – F. Kupka, návštěva místního
pivovaru Rampušák.

Nový Bor a hrad Sloup (3. června)
Exkurze do sklárny Slavia, návštěva
hradu Sloup, procházka u Panské skály, známé z pohádky Pyšná princezna.
Zámek Orlík a hrad Zvíkov
(17. června)
Návštěva zámku Orlík, plavba výletní
lodí ke hradu Zvíkov, krátká exkurze
v místním minipivovaru.
(kor)

Místo

8. 3. 9–12 h Živcová
		
(u stanoviště tříděného odpadu č. 009)
9. 5. 9–12 h Strunkovská
		
(vydlážděná plocha cca proti čp. 1185)
23. 5. 9–12 h Vojetická
		
(u stanoviště tříděného odpadu č. 006)
31. 5. 9–12 h Na Rymáni
		
(u stanoviště na tříděný odpad č. 021)
7. 6. 9–12 h Otěšínská
		
(u stanoviště tříděného odpadu č. 022)
13. 6. 9–12 h Prvomájová
		(u podzemního stanoviště tříděného odpadu č. 042)
28. 6. 9–12 h Loučanská
		(vedle podzemního stanoviště tříděného odpadu č. 043)

Statistici navštěvují domácnosti

Č

eský statistický úřad (ČSÚ) organizuje stejně jako v minulých
letech od 1. února do 24. května výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice (EU-SILC). Cílem každoročního
průzkumu je získávání dlouhodobě
srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem

34 evropských zemích a současně
i podkladů pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Speciálně vyškolení tazatelé navštíví
mezi letošním 1. únorem a 24. květnem 11 403 domácností v celé republice. Prokáží se průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ

nebo dokladem totožnosti. Ve všech
fázích zpracování Český statistický
úřad zaručuje ochranu získaných dat
a zachování anonymity dotazovaných.
Případné dotazy zodpoví Jana Šídlová
(tel. 274 052 084), pracovnice Krajské
správy ČSÚ v Praze.
(hej)

Seriál Radnice

D

alší díl seriálu, který vysvětluje fungování jednotlivých částí
radotínské radnice a zdejších
úřadů, se zaměřuje na radu městské
části. Tu je možné označit za vládu
Radotína. Řídí městskou část, rozhoduje o všech provozních a běžných
majetkových záležitostech, například
o pronájmech obecního majetku.
„Rada také rozhoduje o smluvních
záležitostech, výběru dodavatelů
všech větších akcí a veřejných zakázek, schvaluje nové obecní smlouvy
i jejich změny. Jako celek má tedy významnou pozici, mnohem důležitější
než kterýkoli z jejích členů jednotlivě,“ říká Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16.
Radotínskou radu tvoří pět radních.
Vede ji starosta Karel Hanzlík, po
boku mu stojí první místostarosta
Miroslav Knotek a druhý zástupce
Milan Bouzek. Doplňují je Simona
Baráková s Janem Farníkem. Milan
Bouzek a Simona Baráková se kromě
práce v radě věnují i svým profesím,
v úředním jazyce se u nich uvádí, že
„nejsou uvolnění“ (ze svého zaměstnání). Ze zákona má rada lichý počet
členů, aby nedocházelo ke komplikacím při hlasování. Každý z členů rady

má oblasti, za které zodpovídá (více
v infoboxu).

ně-komunitního centra Koruna nebo
s projektem Centra Radotín.

Radu vybírá zastupitelstvo, které volí
starostu, jeho zástupce i ostatní členy.
Zvolení zástupci Radotína rozhodují
také o tom, který z radních bude zaměstnancem radnice (a bude „uvolněný“). Samozřejmě při tom přihlíží,
čemu jednotliví radní dávají přednost.
Například Simona Baráková vedle
funkce radní učí na zdejší základní
škole. „Učím ráda, neumím si život
bez školy a dětí představit,“ uvedla po
volbách v roce 2018, po kterých se stala neuvolněnou členkou rady.

Rada v tom však není sama. Aby
uslyšela odborné rady zvenčí, zřizuje
komise, kterých nyní při radotínské
radě pracuje devět. Jsou mezi nimi
stavební a dopravní komise, další se
zabývají otázkami životního prostředí
nebo sociálně-zdravotní problematikou. Letopisecká komise zaznamenává historii Radotína, při radě fungují
i bezpečnostní, bytová, školská, kulturní a komise sociálněprávní ochrany
dětí. „Zřizujeme jen takové komise,
které jsou pro fungování obce zásadní. Jednotlivé komise jsou poradním
orgánem rady a mohou dávat doporučení na řešení otázek v dané oblasti,“
říká starosta Radotína Karel Hanzlík.
Komise převážně zasedají v měsíčním
intervalu, stavební komise se schází
každých 14 dní. Počty členů komisí
a jejich složení vychází z volebních
výsledků. V komisích zasedají mimo
jiné zástupci opozice a členové z řad
veřejnosti s odpovídající odborností.
„Situace je však bohužel taková, že lidí
ochotných pracovat dobrovolně a takřka bez finanční odměny v komisích
není mnoho,“ stěžuje si starosta Karel
Hanzlík.

Rada městské části Praha 16 zasedá
pravidelně každých 14 dnů. Kromě
toho se schází i na mimořádných jednáních, během nichž řeší neodkladné
záležitosti. „V neposlední řadě má na
programu každé dva týdny tak zvaný PRAPOR neboli pracovní poradu
rady zaměřenou na koncepční a systémová řešení dlouhodobějších cílů
a plánů radnice, například i na velké
investiční akce,“ vysvětluje Pavel Jirásek. Na těchto společných sezeních
projednávají radní například aktuální
otázky spojené s modernizací železničního koridoru, s výstavbou Kultur-

Foto: Pavel Jirásek

3. díl seriálu Radnice: Co dělá rada?

Současnou radotínskou radu tvoří (zprava) Simona Baráková, Milan Bouzek,
Jan Farník, Karel Hanzlík a Miroslav Knotek.

A které rozhodnutí považuje za jedno z nejdůležitějších za dobu vedení
radotínské rady? „Každé rozhodnutí
rady je důležité. Ale pro mne osobně mělo velký význam rozhodnutí
rady z roku 2008, kdy bylo odsouhlaseno zefektivnění a optimalizace
chodu vedoucí k zeštíhlení zdejšího

úřadu o zhruba dvě desítky pracovníků. Díky následným krokům došlo
k meziroční úspoře ve výši skoro deset milionů korun. Získali jsme tak
prostředky, které můžeme využívat
pro rozvoj naší městské části,“ uzavírá
starosta.
Petr Buček

Info
Členové radotínské rady a jejich kompetence
Karel Hanzlík (starosta): krizové řízení, bezpečnost, správa majetku,
rozpočet a investice, doprava, legislativa, kultura a volný čas a vnější vztahy
Miroslav Knotek (1. místostarosta): školství a sport, životní prostředí,
veřejný pořádek, strukturální fondy
Milan Bouzek (2. místostarosta): stavební činnost a územní plán
Simona Baráková: sociální a zdravotní oblast, obchod, služby
Jan Farník: informatika, bytová oblast
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Kalendář

17:30, 11 barev ptáčete, ČR
Dokument nabízí unikátní pohled za oponu
tohoto výjimečného díla, které zanechalo
stopu na evropských i světových festiva
lech.
20:00, Amundsen, NOR/ŠVÉ
Výpravný filmový portrét dobrodruha, který
dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými
expedicemi obou pólů zeměkoule.

CLUB KINO ČERNOŠICE
20:00, Marianne Solivan Quartet (USA/CZ)
– top vocal jazz z New York City
Marianne doprovodí vynikající Walter Fisch
bacher (USA) – piano, Petr Dvorský (CZ)
– kontrabas, Ulf Stricker (USA) – bicí, více
na www.mariannesolivanjazz.com. Vstupné
v předprodeji a v Clubu 180 Kč, na místě
200 Kč

Dokumentární film V síti vzniknul hned ve dvou verzích, aby ho mohli zhlédnout
děti i dospělí. V síti za školou pro děti od 12 let uvede Kino Radotín ve středu
4. března, verzi pro diváky starší 15 let pak 10., 17. a 25. března.

20:00, Král Petr I., SRB/ŘEC
Jak už název napovídá, hlavní postavou
filmu je král Petr I. Počátek války jej zastihne
na venkově, kam se kvůli zdravotním potížím
uchýlil s tím, že vládu postupně předá svému
synovi Alexandrovi.

4. ST

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

KS U KORUNY RADOTÍN
19:00, Cestování za krásami Portugalska
Provede nás turistická průvodkyně Světlana
Brandao, která si vzala Portugalce, a portugalská rodačka Cristina Kulvejt, která si
vzala Čecha. Zajímavé vyprávění, promítání
a ochutnávka portugalských vín.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě
180 Kč

KINO RADOTÍN
17:30, V síti: Za školou, ČR (více na str. 8)
19:00, Nabarvené ptáče, ČR
Nadčasové poselství Václava Marhoula
o putování a útrapách malého židov
ského chlapce za druhé světové války.

5. ČT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Modelář, ČR
Když se jeden z hrdinů filmu rozhodne využít
dron k jinému účelu než obvykle, situace se
začne komplikovat.
20:00, Psi nenosí kalhoty, FIN/LOT
Drsná „romantická“ komedie pro diváky,
které už šablonovité americké romantické
komedie nudí.

DIVADLO JANA KAŠKY ZBRASLAV
19:30, Láska mezi nebem a zemí
Komedie, ve které si mladí novomanželé
(Flis a Simon) pronajmou starší dům
a hodlají v něm založit rodinu. Netuší však,
že v domě jsou stále původní majitelé (Jack
a Susie) v podobě duchů, kteří se všemožně
snaží zabránit pronájmu, aby si ochránili
svůj klid.

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, PRO DĚTI, Mosley,
N.ZÉL/ČÍN
Mosley se rozhodne uprchnout z farmy
a vydat se najít bájné Přímáky. Jen ti mu
mohou pomoct osvobodit všechny kozloně,
včetně jeho rodiny. Zlý farmář však za ním
posílá svého lovce.

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Tlapková patrola: Vždy
ve střehu, USA
Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do
kin, tentokrát v úplně novém a speciálním
závodnickém filmu.
17:30, Králíček Jojo, N.ZÉL/ČR
Originálně praštěná satira nominovaná na
Oscara. Taika Waititi natočil příběh z druhé
světové války se svým osobitým stylem
humoru.
20:00, Malé ženy, USA
Malé ženy čerpají z klasického románu
a díla Louisy May Alcottové a zároveň se
v autorčině alter egu Jo Marchové odráží
její fiktivní život.

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	15:00, O žábě, která falešně
zpívala
Pohádka pro děti v podání DS Gaudium.
Vstupné 60 Kč

8. NE

KINO RADOTÍN
16:00, Chlap na střídačku, ČR (více na
str. 7)

10. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Vlastníci, ČR
Jiří Havelka se při volbě tématu nové kome
die inspiroval vlastními zážitky ze schůzí
vlastníků bytových jednotek.

20:00, Bloodshot, ČR
Ve snímku podle komiksového bestselleru
hraje Vin Diesel vojáka, který byl zabit
v boji a znovu oživen korporací RST jako
superhrdina.

13. PÁ KINO RADOTÍN

	
	
17:30, PRO DĚTI, Frčíme,
USA, 3D
Dva elfští teenageři se vydají na pozoru
hodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě
zůstalo aspoň kousek toho magického.

20:00, Příliš osobní známost, ČR
Natálii (Petra Hřebíčková) s nejlepší kama
rádkou Simonou (Tatiana Dyková) se právě
obrátil život vzhůru nohama.

	
KINO RADOTÍN
	
15:30, PRO DĚTI, Frčíme,
USA

21. SO KINO RADOTÍN

	
	
15:30, PRO DĚTI, Ledová
sezóna: Ztracený poklad,
USA

 7:30, PRO RODINU, Princezna zakletá
1
v čase, ČR)
Princeznu Ellenu od narození provází příslib
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čaroděj
nice Murien.
20:00, Parazit (oceněno Oscarem a Zlatým
glóbem), J. KOR
Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle
mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším
vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

KINO RADOTÍN
17:30, Téměř dokonalá tajemství, SRN
Na společné večeři se sejde několik párů
a po pár sklenkách se rozhodnou, že
svoje telefony položí na stůl a všechny
zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten
večer sdílet.
20:00, Šarlatán, ČR (více na str. 7)

27. PÁ KINO RADOTÍN

	
	17:30, PRO RODINU, Princezna zakletá v čase, ČR

20:00, Emma, VB
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky
Jane Austenové o dívce, která si tak
dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama
onemocněla citem nejzáludnějším, tedy
láskou.

20:00, Dokonalý pacient, ŠVÉ

KS U KORUNY RADOTÍN
18:30, Kytarový koncert žáků ZUŠ Klementa
Slavického



18. ST

	
KINO RADOTÍN
	17:30, 3Bobule, ČR (více na
str. 8)

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách
Jawa pionýr je ještě bláznivější než v podání žlutých trabantů. Radotínské kino
promítne film Afrikou na pionýru v úterý 31. března.

RESTAURACE PIVNÍ SANATORIUM RADOTÍN

28. SO KINO RADOTÍN

	
	
15:30, PRO DĚTI, Ke startu
připravit, ČR
Soubor krátkých animovaných filmů pro
děti

20:00, Pro Samu, VB/SÝR
Waad se rozhodne natočit pro svou dceru
osobní deník, který zachycuje život v dras
tických kulisách války a zároveň slouží jako
intimní vzkaz matky dceři.

17:00, Vítání jara
14. ročník tradiční akce pro příznivce
a fanoušky bigbítu a rockové hudby.
Každá příchozí žena obdrží jako obvykle
květinu. Zahrají All By Myself (Petr Váňa),
poté nastoupí skupina Beer Sanatorium
a hlavní kapelou večera bude od 20 hodin
Long Silence se zpěvačkou Kateřinou
Dlouhou.

19. ČT

22. NE AULA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RADOTÍN 30. PO KNIHOVNA RADOTÍN

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Ženská na vrcholu, ČR

20:00, Proxima, FR

Strhující příběh matky a dcery, který má
navzdory netradičnímu prostředí univer

6. PÁ

	
	
19:00, Víš přece, že neslyším, když teče voda
Režie Pavel Háša, Hrají Petr Nárožný,
Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Libuše
Švormová, Eva Janoušková a Jiří Ptáčník.
Tři příběhy, které můžou potkat každého
z nás. Vstupné: 430 Kč v předprodeji, 450 Kč
na místě

24. ÚT

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	15:00, Čaj o třetí: Felix Holzmann se vrací
Tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů. Humorné odpoledne se scénkami
známého baviče minulého století

KINO RADOTÍN

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

17:30, 3Bobule, ČR (více na str. 8)
20:00, Sekáč, CHOR/SLOVIN
Jedné noci dvacet let po válce za chorvat
skou nezávislost dojde Mirjaně, kadeřnici
z Osijeku, uprostřed polí benzin.

7. SO

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	19:00, Michal Hecht: Sólo
pro Radotín
Známý mim, který umí publikum rozesmát
i beze slov. Vstupné v předprodeji 180 Kč,
na místě 210 Kč (více na str. 6)

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

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	19:30, Utrpení knížete
Sternenhocha, Kladenský
soubor V.A.D.
Groteskní drama o lásce a nenávisti doslova
až za hrob. Odporné i fascinující.
Nevstupujte do svazku se spícími démony!
Vstupné: 160 Kč v předprodeji, na místě
180 Kč (více na str. 6)

	
KINO RADOTÍN
	17:30, V síti: Za školou, ČR
(více na str. 8)

18:30, Koncert populární hudby žáků ZUŠ
Klementa Slavického

	
KINO RADOTÍN
	10:00, BABY BIO, Ženská na
vrcholu, ČR
Svobodná majitelka biokavárny Helena
(Anna Polívková) odjíždí s osmiletým synem
Mikulášem strávit advent v klidu na horách.

	
	
17:30, PRO DĚTI, Ledová
sezóna: Ztracený poklad,
USA
Na Normův pól se přenese honička za
ztraceným pokladem, který se shodou
náhod ocitne právě v jeho tlapkách.

26. ČT

17. ÚT

KS U KORUNY RADOTÍN

11. ST

20. PÁ KINO RADOTÍN

 0:00, KINO NASLEPO
2
Nechte se překvapit výběrem filmu. Vstupné
zaplatíte až podle toho, jak se vám bude
film líbit, a je jen na vás, jakou částkou ho
oceníte.

20:00, 3Bobule, ČR (více na str. 8)

20:00, V síti, ČR (více na str. 8)

19:30, Láska mezi nebem a zemí
Komedie, ve které si mladí novomanželé
(Flis a Simon) pronajmou starší dům
a hodlají v něm založit rodinu. Netuší však,
že v domě jsou stále původní majitelé (Jack
a Susie) v podobě duchů, kteří se všemožně
snaží zabránit pronájmu, aby si ochránili
svůj klid.

19:00, Jarní koncert hobojového kvarteta
Meda
Hobojové kvarteto Meda je loni založený
pražský komorní soubor hrající ve složení
Iva Středová – housle, Martina Matouš
ková – viola, Hana Střelcová – violoncello
a Anna Škreptáčová – hoboj.

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, V síti, ČR (více na str. 8)

17:30, PRO RODINU, Zapomenutý princ, FR
Režisér oscarového snímku The Artist Michel
Hazanavicius obsadil okouzlujícího Omara
Sy do další z nezapomenutelných rolí.

Strhující příběh o největším právním skan
dálu ve švédské historii vypráví o reporté
rovi, který zpochybnil celý právní systém.

DIVADLO JANA KAŠKY ZBRASLAV

KOSTEL ČCE NA BETONCE RADOTÍN

25. ST

14. SO

Foto: Archiv

3. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Sviňa, SR
Film Sviňa byl natočený podle stejnojmen
ného knižního bestselleru spisovatele
Arpáda Soltésze.

12. ČT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, 3Bobule, ČR (více na
str. 8)

zální téma: hledání rovnováhy mezi osob
ními sny a rodičovskou láskou.

Foto: Bontonfilm

Foto: Aerofilms

Kulturní program na březen pro Radotín a okolí

Hlavní kapelou na akci Vítání jara v restauraci Pivní sanatorium bude letos Long
Silence.

MODLITEBNA ČCE RADOTÍN
18:30, Houslový koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

17:00, André Rieu: 70 let mlád, NIZ (více
na str. 7)
20:00, Král Petr I., SRB/ŘEC
	
	18:30, Dobrodružství pana
Wellingtona, beseda s letcem RAF Tomášem Lomem
(1924)
Jeden z našich posledních žijících letců RAF
byl radiotelegrafistou a palubním střelcem
311. československé bombardovací perutě.
Besedy se zúčastní také Hana Bergman
nová Klímová, která je autorkou a ilustrátor
kou knihy Dobrodružství pana Wellingtona.

31. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Afrikou na pionýru,
SR (více na str. 8)

20:00, Pijavice, SRB/CHOR
Špionážní thriller se odehrává zejména
v Srbsku na konci 90. let. V zemi působí
kromě domácí státní bezpečnostní služby
mnoho agentů pracujících pro nejrůznější
země či zájmové skupiny.

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

Deset otázek pro Danu Radovou, která už deset let vede Korunu

Nadšená divadelnice a milovnice kultury Dana Radová

J

aká byla Koruna, když jste v ní
začala pracovat jako vedoucí
kulturního střediska?
Dost jiná než dnes. Neměla skoro žádné vybavení pro divadla nebo hudební akce. Pódium vrzalo tak, že mohlo
mít samostatné sólo. Převážně se tu
cvičilo, na programu byly prodejní
akce „šmejdů“. Koruna sloužila k zasedáním zastupitelstva, z kultury se tu
konaly například čaje o třetí a výstava
Kruhu radotínských výtvarníků. O divadlo se snažil amatérský spolek DS
Gaudium a já je v těch podmínkách
velmi obdivovala. A co bylo zajímavé,
půlka Radotína měla od Koruny klíče,
ale odpovědnost neřešil nikdo. Hodně
lidí jsem tenkrát asi nemile zaskočila
snahou o nastolení pravidel (úsměv).
Dnes je to už minulostí a většinou se
z těch lidí stali naši příznivci a přátelé
Koruny.
Co jste vlastně profesně dělala
před příchodem do Koruny?
Po výtvarné škole mě dlouho živilo
umění a také jsem léta učila, měla svoje výtvarné kurzy. Současně jsem se
věnovala firemnímu designu a dělala
PR pro firmy. Ale táhlo mě to stále více
ke kultuře, k divadlu, vzdělávání i věcem veřejným. Takže jsem si to trochu
pospojovala, doplnila vzdělání a pár
let jsem vedla i neziskovku zaměřenou
na vzdělávání, kulturu a rozvoj občanské společnosti. Dokonce jsem byla
chvíli uvolněnou místostarostkou, což
tolik kreativní nebylo, ale jednalo by
se o docela dobrý námět na divadelní

hru nebo film. I když komedie by to
asi nebyla.
V Koruně se vám daří nabízet
rozmanitý program. Jaký máte
recept na přípravu směsice před
stavení, na které zvete své ná
vštěvníky?
Bohužel takový recept neexistuje. Je
to vždycky risk, trefit se do momentální nálady publika. Může se stát, že
to, co je jeden rok vyprodané, v dalším roce propadne. Takže ve volném
čase chodíme do divadel, na koncerty, festivaly, ptáme se našeho publika,
co by si přálo. A potom doufáme, že
diváci nedají na poslední chvíli přednost konkurenci nebo televizi a koupí
si vstupenky nejméně tři týdny před
představením. Když totiž není prodána alespoň půlka sálu, je většinou
neekonomické a vůči vystupujícím
i nepříjemné akci vůbec realizovat.
Pak se někdy diváci diví, že chtěli přijít na to či ono a ono se to zrušilo. Naštěstí se to stává jen výjimečně.
Okolní obce a městské části až na
čestné výjimky kulturní program
spíše vzdaly, v centru Prahy mají
zájemci o divadlo, koncerty nebo
přednášky z čeho vybírat. Ra
dotín je s kulturní nabídkou ojedi
nělý. Jak se vám to daří?
Vymyslet a prodat pořady, aby zasáhly
co největší cílovou skupinu v Radotíně, když je Praha za humny, je těžké.
A nejtěžší je dělat cokoli, pokud nemáte podporu radnice. Ale to naštěs-

tí není náš případ. Já si velmi vážím
kulturně-sociální politiky, která se radotínské radnici daří. Jsem si jistá, že
je to dobrá investice. Další důležitou
věcí je, že je v Koruně sice malý, ale
velmi nadšený tým lidí, které jejich
práce baví. A určitě by to nešlo bez
zájmu našich milých diváků.
Sama jste nadšenou divadelni
cí a amatérské soubory mají se
svými představeními v kalendáři
Koruny své pevné místo. Dovede
te mezi nimi vybírat opravdu kva
litní kusy. Čím chcete obecenstvo
dále překvapovat?
Přes dvacet let se věnuji divadlu a viděla jsem toho už opravdu hodně.
Nicméně kvalita ještě neumí zaručit plný sál. Lidé raději slyší na známá jména a tituly. Za ta léta jsem se
ale často přesvědčila, že dělení na
amatérská a profesionální divadla
je zbytečné. Buď je divadlo dobré,
nebo špatné. Většinou se nějaké milé
překvapení objeví třeba na Jiráskově
Hronovu, kam pravidelně jezdím.
A snažím se je pak pozvat do Radotína.
Máte nějakého interpreta nebo
soubor, který byste ráda do Radotí
na dostala, ale nedaří se to?
Ne, u nás v Radotíně by chtěl hrát
každý (smích). Snažíme se naše vystupující hýčkat, umíme skvělou
škvarkovou pomazánku, někdy jim
upečeme bábovku. A za to nám i ty
velké hvězdy většinou odpouštějí, že
třeba v šatně zatím nemají toaletu.
Přesto se z Koruny postupně stala
i daleko za hranicemi Radotína známá komorní scéna, kde jsou si vystupující i publikum nablízko a kde je
kvalitní technické vybavení.
K Radotínu patří i venkovní akce
typu posvícení nebo burčákobra
ní. I jejich organizace je na vašich
bedrech? Kterou kapelu nebo
zpěváka či zpěvačku byste tu
ráda v budoucnu přivítala?
Staráme se o kulturní program i pro
velké městské akce. Od diváků máme
dost tipů a jeden mi je hodně blízký.
Je to swingová kapela Melody Makers
s Ondřejem Havelkou. Taky chceme
pozvat mladou kapelu Pro tebe, a to
dříve než se stanou slavnými a nebudeme na ně mít. Její základ tvoří partička ze skvělého Kočovného divadla
AD Hoc, známá je v Radotíně jejich

Foto: Archiv Divadla V.A.D.

Divadlo V.A.D. uvede Utrpení knížete Sternenhocha

Hra se zabývá výstředními duševními stavy.

R

omán Utrpení knížete Sternenhocha od spisovatele Ladislava
Klímy (1878–1928) byl diva-

delně zpracován už mnohokrát. „Inscenace vznikala v permanentní telepatii se samotným Klímou,“ shodují se

členové Divadla V.A.D. Díla filosofa-spiritualisty se zabývají výstředními
duševními stavy, oblastí snů a halucinacemi. Halucinogenní je také příběh
šíleného knížete Sternenhocha a jeho
ženy Helgy, který není určen jemným
konzumentům českých televizních
seriálů. Svět zobrazuje jako obludné
vězení, kde se smazává hranice mezi
skutečností a snem. Podle Klímova románu byl natočen v devadesátých letech film V žáru královské lásky. Ivana
Chýlková v něm hrála Helgu, Vilém
Čok knížete a v dalších rolích se objevili Josef Abrhám, Pavel Landovský
nebo Bolek Polívka. Představení lze
doporučit všem maturantům a maturantkám, milovníkům divadla V.A.D.
a otrlému divákovi.
Dana Radová

opera Zmrazovač. Loni slavili velký
úspěch na festivalu Colours of Ostrava.
Kdo z vystupujících vás v posled
ní době něčím vyloženě mile pře
kvapil?
Vždycky nás těší, když herci přijdou
a poděkují za techniku i servis. Mile
nás překvapila třeba Simona Stašová, protože téměř sama snědla moji
bábovku. I když si myslím, že se mi
zrovna moc nepovedla. A velmi děkovala. Taky nás nedávno potěšil pan
doktor Honzák, který po skončení
své přednášky vytáhl krabičku, dal
do ní tisíc korun a vyzval publikum
ke společné sbírce na hořící Austrálii.
Vybralo se 9500 korun. Vlastně těch,
co nás mile překvapují, je naštěstí většina.
Za Korunou se rozběhla výstav
ba nového kulturně-komunitní
ho centra Koruna. Čím podle vás
bude dělat nejvíce Radotíňákům
radost?
Doufám, že všem bude sympatická
komunitní kavárna, kde se budou potkávat všechny generace. Bude zde zázemí pro děti i rodiče, nejen čekající
na výuku v umělecké škole, nabízet se
budou zdravé svačiny, nápoje, deskové a stolní hry. Patro je určeno pro zajímavé aktivity, přednášky, kurzy, cvi-

čení, tvoření. Ve večerních hodinách
by nový prostor za Korunou měl přilákat studující mládež nebo i ty, co by
si rádi poseděli na trávě v bezpečném
dvoře třeba u malého grilu, udělali si
svůj piknik, povídali si na dece a třeba
hráli nějaké jiné než počítačové hry.
Bude tu i možnost pronájmu prostor
pro rodinné oslavy, svatby nebo spolkovou činnost. A radost budou určitě
mít i naši vystupující, protože se dočkají krásného zázemí i s onou zmíněnou chybějící toaletou.
Co vás naopak v Radotíně spíše
nemile překvapuje?
Jedna věc je mi trochu líto. Sám víte,
kolik času všichni trávíme i nad těmito novinami, informujeme všemi možnými i nemožnými kanály.
A přesto se občas najde někdo, kdo
tvrdí, že o tom nebo onom představení nevěděl, že to nebylo nikde inzerováno a že konečně chtěli přijít do
Koruny a je to prodané a že si budou
stěžovat (smích). Faktem je, že je
obecně akcí i informací v našich životech moc a leccos může v tom kalupu uniknout. Radotín mám ale ráda,
trávím zde mnohem více času než
v Mníšku, kde bydlím. A s kolegyní
Věrou Peroutkovou, která je mi věrně po boku skoro celou tu dobu, jsme
vždy snily o vyprodaných akcích.
Takže Dycky Radotín!
Petr Buček

Michal Hecht: Sólo pro Radotín
Foto: Mikuláš Bradáček

Foto: Věra Peroutková

Na místo vedoucí Kulturního střediska U Koruny nastoupila Dana Radová přesně před deseti lety. Z budovy, která byla spíš
tělocvičnou, vybudovala uznávanou scénu a nyní se chystá na její další rozšíření.

Michal Hecht vystoupí poprvé v Radotíně.

R

adotínský učitel fyziky, občanské nauky a angličtiny se vedle
školy věnuje také pantomimě.
V sobotu 7. března od 19 hodin vystoupí v Koruně se svým Sólem pro
Radotín.
Michal Hecht studoval pantomimu
na kurzech JAMU v Brně a akrobacii
u Evy Bosákové. Absolvoval také kurzy pohybového a neverbálního divadla
v Česku, Západním Berlíně i Dánsku
a vzdělával se v režii a dramaturgii.
V letech 1985–86 byl v angažmá lout-

kového divadla Alfa v Plzni. Mezi roky
1987 a 2010 působil na volné noze, jezdil po světě, deset let z toho žil ve Finsku, kde učil na tamní obdobě DAMU.
Hrál sólová představení, režíroval neverbální představení, ale i mluvená divadla. Dostával pozvánky do velkých
divadel na pohybovou spolupráci či
jako host do různých televizních pořadů. Michal Hecht žije v Radotíně,
hraje a učí divadlo, ale kromě toho je
od roku 2010 učitelem na radotínské
základní škole.
(rad)

Rezervace na Nárožného mohou propadnout
Rezervované vstupenky (ne ty zaplacené) na představení Víš přece, že
neslyším, když teče voda s Petrem Nárožným, Václavem Vydrou a Naďou
Konvalinkovou propadají 12. března v 19.00 hodin. Pokud máte zájem
o toto představení a nestihli jste vstupenky včas koupit, sledujte stránky
www.ukorunyradotin.cz 12. 3. od 19.01 hodin, kdy bude jasné, kolik vstupenek ještě zbývá.
(kor)
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Kino/sudoku

Tipy kina
André Rieu: 70 let mlád
sobotu 28. března od 17 hodin
uvede Kino Radotín pro velký
zájem podruhé záznam koncertu Andrého Rieua s podtitulem 70
let mlád. Houslový virtuóz a bavič André Rieu slaví sedmdesátiny. Na svém
zámku v Maastrichtu pořádá velkolepou
party, na které nemůžete chybět. Nejprve vás André svým zámkem provede
a při tom zavzpomíná na ty nejzajímavější životní okamžiky – osobní i umělecké. Oslava pak bude pokračovat jak
jinak než hudbou. Vyrazíte na nádherné
hudební putování okolo celého světa
s výběrem z mistrových nejoblíbenějších a nejpamátnějších koncertů. Stylově, s krásnou muzikou ve Vídni, New
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O Jiřího Langmajera se ve filmu
Chlap na střídačku dělí dvě ženy.

Yorku, Amsterdamu, Sao Paulu a dalších světových metropolích. André Rieu,
král valčíků a čerstvý sedmdesátník, vás
všechny srdečně zve.

vědí rady. Jeho mimořádné schopnosti
jsou však vykoupeny bojem s vlastními
démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.
Film polské režisérky Agnieszky Holland uvede Kino Radotín 26. března.

Šarlatán
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými
schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými
osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí
obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí
ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického
i kulturního života. Mikolášek je člověk
bez odborného lékařského vzdělání, ale
s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři ne-

Ivan Trojan v hlavní roli filmu
Šarlatán

Pozvánky na další filmy na str. 8

Úroveň: Těžká
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Vedoucí radotínského kina Štěpán
Malík

Úroveň: Lehká

2

všechny pořádnou noční můrou. Hrají
Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie
Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový
a další.

Foto: Bohemia MP

Nový český film pojednává o patnáct let
vdané Zuzaně, která jednoho dne zjistí,
že má její manžel Jiří delší dobu poměr
s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne
se svou sokyni Lenku navštívit a učinit
jí tak trochu netradiční návrh. Její plán
je přímo skandální. Navrhne jí, aby si
péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak
chlapa na střídačku. Lenka po prvotním
šoku souhlasí a obě ženy představí tento

nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše
ho postaví před hotovou věc. Co se všem
zdá zpočátku jako perfektní plán, kdy je
Jirka jeden týden s manželkou, druhý
s milenkou, se nakonec může stát pro

Foto: CinemArt

R

adotínské kino připravilo na neděli 8. března jako dárek k MDŽ
program pro divačky. Od 15 hodin budou v kině k dispozici profesionální vizážistky, které své služby nabídnou zcela zdarma. V 16 hodin se mohou
návštěvnice těšit na projekci filmu Chlap
na střídačku.
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Výherci z minulého čísla:
Eva Moravcová, Radotín
Jana Nováková, Radotín
Václav Husák, Radotín
Sudoku poskytlo
vydavatelství Balzám.

Pokud chcete získat cenu pro
výherce, zašlete nám nebo jinak doručte do 15. 3. 2020 obě vyluštěná
sudoku na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést svoje telefonní
číslo nebo adresu.

edoucí radotínského kina se
jako asistent kamery podílel
na natáčení mnoha filmů a seriálů. Potkal se dokonce i s Arnoldem
Schwarzeneggerem. Štěpán Malík (39)
žije v Radotíně a největším trestem
pro něj v dětství bylo, když mu rodiče
zakazovali návštěvu zdejšího kina.
Jakou roli má asistent kamery při
natáčení?
Dříve, když se ještě točilo na filmy,
to bývala funkce zvaná klapka – zakladač. To jsem ještě dával filmový
materiál do kamer. V dnešní době
digitálního natáčení asistent kamery
píše reporty, nosí objektivy, vyměňuje
filtry a stará se o kameru jako takovou.
Kolik lidí se okolo kamerových zá
běrů pohybuje?
Šéfem je hlavní kameraman, který někdy jen sedí u monitorů a řídí práci
ostatních. Dává pokyny švenkrům, ti
tvoří záběry. Následuje první asistent,
což je ostřič, který se věnuje přeostřování a dodává filmu správnou atmosféru. A pak je tu druhý asistent, kterého dělám já. Ten klape klapkou a stará
se o kameru a kamerovou techniku.
Jak pro vás vypadá běžný natáče
cí den?
Ráno mě vyzvedne auto a spolu
s ostatními nás přepraví na plac. Snídáme a potom přichází na řadu tak
zvaný crewcall, čímž začíná natáčení.
Vytáhnu kamerovou techniku z beden
a začnu připravovat kameru. Každá
kamera má jednoho nebo více asistentů. Vybalíme holé tělo kamery, na
ni se musí připevnit monitory, kabely,
osadí se objektiv. Kameru přemístím
na plac, tam se dohodne, jaký záběr
bude dělat. Následuje zkouška, udělají
se značky pro herce, postaví se scéna.
Pak probíhá natáčení, kde před každým jetím kamery klapu. Natočí se
různé záběry a jde se na další obraz.
Kameru zabalíme, přejede se na jiné
místo a následuje podobný scénář.
Byl jste také u natáčení filmů An
děl Páně 2 nebo Králíček Jojo.
Jaké další filmy jste spoluvytvá
řel?
Z českých filmů také Dědictví 2, Dvořák, Zádušní oběť, seriály Britannia,
Knightfall, Doktoři z Počátků nebo
pro BBC sérii Mušketýři, pro HBO
jsem natáčel s Vladimírem Michálkem seriál Mamon, Dáma a Král nebo
videoklipy Rihanny pro MTV. Je toho
hodně. Potkal jsem i Arnolda Schwarzeneggera.

Řešení z minulého čísla
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Štěpán Malík: pracoval jsem
s Arnoldem Schwarzeneggerem
Foto: Petr Buček

Den žen s Chlapem na střídačku

Tři vylosovaní správní
luštitelé získají
volnou vstupenku do
radotínského bazénu
na 120 minut.

Když pak v kině jako divák sledu
jete filmy, díváte se na ně i očima
člověka, který pracuje s kame
rou?
Určitě, toho se člověk nezbaví. Občas
koukám, jak je nějaká scéna špatně nasvícená, přemýšlím, kde se stala chyba.
Anebo naopak dumám, jak asi natáčeli nějaký složitý záběr.

Vaší hlavní prací je ale vedení ra
dotínského kina. Na jaké filmy di
váci loni nejraději chodili?
Zvláštní je, že u nás lidi chodí i na filmy, které jinde nejsou příliš úspěšné.
Naopak filmy, které mají jinde vyprodané, u nás někdy tolik netáhnou. Lidé
raději vidí nezávislé snímky, například
z Francie. Hitem jsou ale samozřejmě
české filmy. Dobrá česká komedie má
vždycky úspěch. Loni bylo například
vyprodáno na Ženy v běhu, na kterých
jsem shodou okolností také asistoval
u kamery.
Kolik lidí v Radotíně do kina cho
dí? A prodáváte už více lístků přes
internet než na pokladně?
Loni jsme promítli 552 představení
a přišlo na ně něco přes 15 tisíc diváků. Asi půlka z návštěvníků si už zvykla na nákup nebo rezervaci vstupenek
na internetu.
Jak dramaturgicky sestavujete
program radotínského kina?
V pátek a v sobotu promítáme pohádky, k úterním večerům patří spíše
nezávislá tvorba, ve středu dáváme
dokumenty. V pátek často nabídneme
něco romantického.
Kino nabízí také záznamy koncer
tů, baletů nebo divadelních her. Je
o ně zájem?
Na představení s alternativním obsahem lidi chodí. Velký ohlas u nás mají
koncerty Andrého Rieua. Ten má své
stálé diváky.
Může se radotínské kino pyš
nit kvalitním obrazem a zvu
kem?
Po rekonstrukci je vše na úrovni ostatních moderních pražských kin. Máme
3D technologii a velmi kvalitní prostorový 7.1 zvuk.
Nedávno jste se vrátili k nabídce
občerstvení. Co zahrnuje?
Rozjeli jsme spolupráci s novým dodavatelem, vše si teprve sedá. Spousta
lidí nám řeklo, že si rádi něco dají. Najdou se ale i lidé, kteří kvůli občerstvení přestali chodit. Prý je to ruší.
Pravidelně nabízíte kino nasle
po, kdy diváci nevědí, na jaký film
jdou. Má své diváky?
Ano, lidé chodí. Nemá to ale takový
úspěch jako v centru Prahy, kde mívají
vyprodáno. Většinou se snažím najít
nějaký zajímavý film, který neměl takovou reklamu, a přitom ho považuji
za kvalitní. Pro kino naslepo vybírám
i starší evropské a nezávislé filmy.
Odcházejí diváci spokojení?
Podle vybraných peněz to vypadá, že
ano. Většinou zaplatí okolo stovky.
Některé skupinky chodí často a pravidelně, udělaly si z toho tradici.
Jaký máte vztah k Radotínu?
Narodil jsem se tady, celá moje rodina
je odtud. Do kina jsem chodil už jako
malý kluk. Kapesné jsem utrácel za filmy. Největším trestem od mámy bylo,
když mi filmy zakázala. Pamatuji ještě
dobu, kdy kino promítalo jen od pátku do neděle stejný film. Když se mi
líbil, šel jsem na něj třikrát za sebou.
Kino má svou vlastní atmosféru, filmy
doma u televize neprožijete stejným
způsobem. Určité hodnoty jsou nenahraditelné. Například když se celý sál
najednou rozesměje.
Daniela Pešková
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Afrikou na pionýru
Celovečerní road movie Afrikou na
pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe
díky žlutým trabantům Dana Přibáně. Právě kultovních expedic žlutých
trabantů se vedoucí výpravy motorek
do Afriky, dobrodruh a režisér Marek
Slobodník, sám na své Jawě 250 účastnil. Cestovatelský dokument Afrikou
na pionýru ukáže dobrodružství, které
nezná hranice a které žene možnosti
vlastního těla i svobodu ducha až do
nejvyšších otáček. A zároveň přinese
úchvatné záběry a pohled na přírodu
a život Afriky, jaký nemá obdoby. Pět
jezdců strávilo v sedle Jawy pionýr
pět měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému Městu ujelo přes 15 000 kilometrů. Na tom nejméně pohodlném
dopravním prostředku projeli pouští,
pralesem i savanou, protnuli rovník

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

a profrčeli kolem Kilimandžára a dorazili až na nejjižnější místo afrického
kontinentu, na Střelkový mys, kde se
setkává Indický oceán s Atlantickým.
Během cesty spotřebovali 2500 litrů
benzínu, natočili 360 hodin záběrů,
provedli snad milion drobných oprav
a prožili si dvě malárie. Radotínské
kino film promítne 31. března.
V síti
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458
sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé
herečky s dětskými rysy se vydávají na
sociální sítě, aby v přímém přenosu
prožily zkušenost dvanáctiletých dívek
online. Ve věrných kopiích dětských
pokojů chatují a skypují s muži, kteří
je na netu aktivně vyhledali a oslovili.
Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru, posílá fotky

svých penisů a odkazy na porno. Děti
jsou dokonce vystaveny vydírání. Dokumentární film Barbory Chalupové
a Víta Klusáka vypráví strhující drama
tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast na experimentu, od castingu až po osobní schůzky
s predátory pod dozorem ochranky,
stává zásadní životní zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí
proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. V síti za školou pro děti od
12 let uvede Kino Radotín ve středu
4. března, verzi pro diváky starší 15 let
10., 17. a 25. března.
3Bobule
Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však
odcizily a momentálně žijí odděleně.
Toto je příběh renesance jejich lásky
v překrásné krajině jižní Moravy. Pro

Foto: Bioscop

Pokračování tipů kina ze str. 7

Kino/inzerce

Kryštof Hádek a Tereza Ramba ve filmu 3Bobule

Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
Honza se za dramatických okolností
po letech setkává s kumpánem Jirkou
(Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně
hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec
nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že
svého pubertálního syna Kubu, který
cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za

dobu, co se neviděli. Honza s Klárou
mají sami problémů nad hlavu. Vedle
manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve
vinicích. Klára navíc bojuje s úklady
zaměstnance Humpla a předsudky
okolí, které nevěří, že coby žena může
dělat kvalitní víno a překročit stín
svého otce (Václav Postránecký). Radotínské kino film promítne 12., 14.,
18. a 24. března.

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

Informace
Informace
pro inzerenty

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

pro inzerenty

Vážení inzerenti,

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

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

certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

taichmichal@seznam.cz

tel. dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
608 926 974

1

16.08.16

www.hodinovy-manzel-michal.cz

11:28

Tel: 728 217 957
www.kacenikuchar.cz

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

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

česko-kanadská

C
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CENÍK INZERCE

školka | škola | gymnázium

Y

Těšíme se na spolupráci.
Cena v Kč
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Formát
inzerátu
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Formát
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inzerátu
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1/16
1/64
1/8
1/32
1/4
1/16
1/2
1/8
1/1
1/4
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CY

CMY

K

advokátka

JUDr. Simona Rašková

ekonomku/
administrativní pracovnici
s odpovídajícím vzděláním.
Možno i částečný úvazek.
Motivační dopis a životopis
zašlete na krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

přijme

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

Tel.: 773 484 056
Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Rozenský Aleš

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

TŘÍDY
.
1
O
D
S
I
ZÁP
EDBĚŽNÝ

Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín

přijme kuchaře/ku
na plný úvazek
vyučen/a, nebo praxe v oboru

nástup 01. 02. 2020
Bližší informace na

tel. 257 899 903

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

320.00
základní
610.00

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

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

7,048.00
13,744.00

7,048.00

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

www.sunnycanadian.cz
Střední odborné učiliště
Praha – Radotín

50 x 60

základní

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

Přihlašování a informace:
admissions@sunnycanadian.cz
+420 604 736 342

Z003-20_Canadian School_letak_105x125.indd 1

CENÍK INZERCE
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inzerátů
sazbu 13,744.00
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1/1
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x 385 zahrnují
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14,603.00
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v těchto formátech: DOC (text),
Ceny
inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
PDF,
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pro JPEG,
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0
2
0
2
.
3
.
15. a 16

PŘ

Obchodní, občanské
a rodinné právo
Převody nemovitostí
Sepisování smluv
Zakládání společností
Řešení sporů
Vymáhání pohledávek

Základní škola Praha-Lipence

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
Rozměry
(šířka x
50
x 27
výška
v
milimetrech)
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REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

REKO24.CZ s.r.o
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

Bytové jádro za 5 dnů

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

Inzerce

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

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN
- plný nebo zkrácený úvazek

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

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

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

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

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

CYCLESTAR s.r.o.

RADOTÍN

SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE









FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale

E-bike Forenza Leader Fox

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

www.elektrokolo.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

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

tel.: 602 856 404

-

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,
Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček
(Studio Antoníček).
Vychází 27. 2. 2020.
Náklad 6 560 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Distribuce Novin Prahy 16 probíhá
v Radotíně do poštovních schránek,
v ostatních částech správního obvodu
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných
odběrných místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 30. 3. 2020.
Uzávěrka pro inzerci: do 16. 3. 2020.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

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

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Martina Ježková: Na bazénu vzniká plavecký oddíl
O výuku plavání v radotínském bazénu se stará plavecká škola Betynka. Její ředitelka Martina Ježková se v rozhovoru ohlíží
za prvním půlrokem fungování bazénu a prozrazuje plány na další měsíce. Patří k nim i vznikající plavecký oddíl.
Foto: Petr Buček

Hrajete podobné hry také s ra
dotínskými dětmi?
Zkoušíme různé věci. Například házení kroužků pod vodou, podplavávání
překážek nebo kachní ponor. Děti při
takových hrách ztrácejí strach z vody.
I když má někdo problém ponořit
hlavu pod hladinu, při hře na to zapomene a neváhá jít do akce. Podobné
hry zkoušíme i bez plaveckých brýlí.
Je totiž vhodné naučit se plavat bez
nich, protože vás nepřekvapí, když se
najednou dostanete do nějaké kritické
situace a umíte se dívat pod vodou.

Ředitelka plavecké školy Betynka Martina Ježková si pochvaluje přírodní
světlo v radotínském bazénu.

Na co se mohou v létě těšit rodiče,
až jim jejich děti u moře nebo jinde
u vody předvedou něco z toho, co
je učíte?
Možná vás budou nutit dýchat do
vody. To je při plavání důležité. Dochází ke zklidnění dechu, z těla odbouráváte kyselinu mléčnou a předcházíte křečovým stavům. Na tom naši
výuku stavíme. Také vám ukážou, že
je důležité plavat s hlavou pod vodou.
Míň se tím zatěžuje krční páteř. Vždy
dětem vysvětlujeme, proč se určité
věci učí. Co je zrychlí nebo co prospěje jejich páteři. Takže se to od nich
možná v létě dozvíte.
Na jaké způsoby plavání jste se
v prvních měsících výuky plavání
zaměřili?
Hlavně na znak, prsa a kraul. Začínáme také s delfínováním, které jsem
blíže poznala v Austrálii. Většina
dětí neumí zatím žádný způsob perfektně, ale získávají správné základy,
abychom na tom mohli dále stavět.
Zaměřili jsme se také na sebezáchranu, v jejímž rámci se děti učí zvládat
kritické situace.
Co je to delfínování?
Jedná se o vlnění ve vodě s nohama
u sebe, v poslední době se častěji používá označení mořské panny či mořští
princové. Děti se naučí ve vodě pohybovat jen tělem, bez použití rukou
a nohou. Díky tomu posilují svaly
okolo páteře, břišní i hýžďové svalstvo
a učí se správně cítit vodu. Pro správný pocit mořských panen a princů přidáváme i barevné ocasy navlečené na
nohy.

Začalo druhé pololetí. Jak bude
vypadat školní výuka plavání
v příštích měsících?
Zdokonalíme jednotlivé plavecké dovednosti a techniky, na řadu přijde
také pomoc unavenému plavci. Zkusíme si plavání v oblečení. K tomu
budeme potřebovat spolupráci rodičů, aby děti vybavili v ten den čistým
náhradním oblečením. Dáme všem
vědět předem. Bude stačit tričko, ale
lepší by byly i tepláky.
K čemu je vlastně takové cvičení
dobré?
Nikdy nevíte, co se vám stane. Můžete
spadnout z lodi nebo někde uklouznout na břehu. Být oblečený ve vodě je
něco úplně jiného než tam plánovaně
skočit v plavkách. Nedávno jsme zkoušeli plavání v oblečení v rámci kurzu
pro dospělé a lidé to moc nezvládali.
Přitom šlo o dost dobré plavce.
Jaké poznatky o výuce plavání
jste získala v Austrálii?
Zajímala mě tamní metodika, podobně jezdím i do jiných zemí, hlavně po Evropě. Zaujalo mě nadšení
Australanů pro plavání. Potkávala
jsem tam lidi, kteří chodí plavat třikrát denně. Ráno před prací, v rámci
polední pauzy a pak se do bazénu
vraceli i večer. Stojí tam velké aquaparky, kde mají plavci k dispozici
i devět bazénů s různými teplotami
vody. Australané říkají, že jim pravidelné plavání dodává více energie
pro jejich práci. U protinožců jsem
poznala také podvodní hokej. Vyzkoušela jsem ho a musím říct, že
je to velká dřina. Musíte se ponořit
až na dno, kde je puk, který krátkou
hůlkou podobnou rukavici posouváte k brance.

Kdo jsou vlastně instruktoři z vaší
školy?
Většinou jsou to bývalí sportovci,
lidé, kteří mají rádi plavání a závodně
plavali, hráli vodní pólo nebo dělali
akvabely. V jiných případech jsou to
námi vychovaní lektoři, kteří prošli
kurzy v Betynce. Proškolování instruktorů provádíme každé tři měsíce.
Aby byli všichni připraveni čelit kritickým situacím.
Museli jste v Radotíně řešit něja
kou komplikovanou situaci?
Až na ukopnuté palce nebo zastavování krve tekoucí z nosu jsme nic řešit
nemuseli. Na kurzy nám přitom chodí
i děti, které nejsou úplně zdravé, mají
třeba cukrovku nebo vyšší stadium
epilepsie. Náš personál je vyškolený
k tomu, aby se uměl postarat i o tyto
děti.
Bylo mezi školáky na začátku vý
uky hodně neplavců?
Docela ano, v některých třídách i půlka. Někdy si děti i jejich rodiče myslí,
že plavat umí, ale skutečnost je jiná. Já
mám za plavce toho, kdo uplave aspoň
25 metrů jakýmkoli způsobem a nebojí se hluboké vody. Umět tři tempa
v mělké vodě neznamená, že jste plavcem.
Kromě dopolední výuky dětí ze
škol a školek učíte i odpoledne.
Jaké mimoškolní kurzy v Radotíně
nabízíte?

Foto: Petr Buček

P

lavecké kurzy pro děti i do
spělé začaly v novém ra
dotínském bazénu naplno
fungovat loni v září. Jakých pro
vaši školu bylo prvních šest mě
síců?
Bazén se při výuce osvědčil naprosto
úžasně. Je skvělé, že všechny radotínské děti ze školy i školek chodí na
plavání po celý rok. Je u nich vidět
obrovské zlepšení. Na jiných bazénech
mívají děti plavání méně, a tak velký
pokrok neudělají. V Radotíně máme
více času na to, abychom postupně
odstraňovali všechny chyby a chybičky. A dostane se také na kompenzační
cvičení, která upravují správný pohyb
plavců. Zlepšují držení těla a napomáhají lepšímu psychomotorickému
vývoji.

Když se zdejší bazén otevřel, asi
jste měli nějaká očekávání, jak
v něm bude vaše výuka vypadat.
Překvapilo vás něco?
Postupně jsme si zvykali na jeho horší
akustiku, na děti musíme volat hlasitěji nebo z kratší vzdálenosti, používáme
také ve větší míře gestikulaci. Na druhou stranu je skvělé, kolik přírodního
světla se do zdejšího bazénu dostává.
Na učitelích vidím, že jsou mnohem
méně unavení než jejich kolegové pracující v uzavřených bazénech.

Zapsat se je možné na plavání pro
rodiče s dětmi, k dispozici je plavání
spojené se cvičením aquaaerobiku,
kurzy pro akvabely a také zdokonalovací kurzy pro dospělé. Dospělým,
a hlavně seniorům pomůže, když se
naučí plavat s hlavou pod vodou. Pokud totiž plavou „na paní radovou“
s hlavou nad hladinou, zbytečně přetěžují krční páteř a může docházet
k různým blokacím.

V Radotíně máme dokonce i lektora,
který je schopen učit anglicky, německy nebo francouzsky.
Chystáte se pořádat i plavecké zá
vody?
V červnu chceme příznivce plavání
pozvat na závody pro radost. Budou
se konat o víkendu a utkají se mezi
sebou všechny věkové kategorie od
nejmenších až po seniory. Vyhlásíme
i rodinné závody a štafety. A další novinkou je plavecký oddíl Betynka Radotín, který právě otvíráme. Chceme
se účastnit pražských, republikových
a případně i zahraničních závodů,
abychom se pochlubili našimi šikovnými dětmi. Tréninky budou dvakrát
týdně. A na konec letních prázdnin
plánujeme příměstský tábor.

Jsou takové kurzy k dispozici jen
ve večerních hodinách?
Zapsat se je možné do ranního, poled
ního, odpoledního nebo večerního
kurzu. Když si někdo nevybere čas na
našich internetových stránkách, může
nám poslat e-mail (info@betynka.cz)
a my se pokusíme najít jiné vhodné řešení. Za vstup na bazén se nepřiplácí.

Petr Buček

Info
Radotínský krytý bazén nabízí čtyři plavecké dráhy s délkou 25 metrů,
relaxační zónu zahrnující dva velké chrliče, ponořenou lavici s tryskami
vyrábějící bublinky, nechybí ani spodní proudy a válec s divokou vodou.
V celé relaxační části je hloubka 1,3 metru. Voda v hlavním bazénu má
28 stupňů Celsia. Zajímavým zpestřením je vnitřní barevné osvětlení drah
spojené s barevným osvětlením stěn. V bohatě prosklené bazénové hale
je také brouzdaliště pro děti s malou skluzavkou a herními prvky s vodou
vyhřátou na 32 stupňů Celsia. O kousek vedle stojí vířivka pro 15 lidí nabízející příjemnou lázeň s teplotou 36 stupňů Celsia. Z bazénové haly vedou
dveře do parní kabiny, kde se příznivci horkého a vlhkého vzduchu mohou
těšit na 45 až 50 stupňů Celsia.
Otvírací doba bazénu pro veřejnost
Pondělí až pátek: 6 až 8 hodin a 14 až 22 hodin
Sobota a neděle: 9 až 21 hodin
Ceník vstupného (Kč)
Čas 60 min. 90 min.

120 min.

Základní

100

140

160

Důchodci, ZTP

80

120

140

Děti od 3 do 12 let 80

120

140

Víkendové rodinné 300

400

500

permanentka 1,30/minuta – minimálně 30 minut

Poznámka: K času se připočítává 15 minut na převlečení. Děti do 12 let
mohou na bazén jen v doprovodu rodičů.
Zimní finská sauna Kijukiju
Návštěvu sauny je nutné rezervovat předem na telefonu 774 485 998
nebo přes internetové stránky www.bazenradotin.cz.
Ceník
Saunování dospělý (max. 2 hodiny) 200 Kč
Dítě do 10 let

100 Kč

Rodinné vstupné 2+2

480 Kč

Provozní hodiny
Pondělí 17–22 h 	

ženy

Úterý a středa 17–22 h 	 smíšená
Čtvrtek 17–20 h 	

ženy

Sobota a neděle 15–17 h (sauna vytápěná jen na 60 °C, vhodné pro děti)
rodinná
Sobota 17–21 h 	

smíšená

Neděle 17–22 h 	

smíšená

Masáže
Rezervace na tel. 774 485 998 nebo na internetových stránkách www.
bazenradotin.cz. Bazén nabízí sportovní a rekondiční masáže, masírování
lávovými kameny, baňkování a tejpování.
Ceník
V radotínském bazénu probíhá dopolední výuka plavání pro děti ze škol
i školek. Ráno, odpoledne, večer a o víkendech po celý den je otevřený pro
veřejnost.

Celková masáž 150 Kč za 15 min., 250 Kč za 30 min. a 500 Kč za 60 min.
Tejpování 3 Kč za 1 cm.

Více informací na www.bazenradotin.cz
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Foto: Martin Bouda

Lakrosisté ovládli zimní turnaj

Výsledky radotínských celků na turnaji Winter Lax Cup
Zápasy ve skupinách: LCC Wolves – SBL Capitals 10:4 (3:3, 7:1), LCC
Radotín – TJ Malešice 5:2 (2:2, 3:0), LCC Wolves – NOAFE 6:1 (3:0, 3:1),
LCC Radotín – Glasgow Clydesiders 10:0 (5:0, 5:0)
Čtvrtfinále: Germany Red – LCC Wolves 2:5 (0:1, 2:4), Rascals JM – LCC
Radotín 2:11 (0:4, 2:7)
Semifinále: LCC Wolves – LCC Radotín 3:9 (0:5, 3:4)
O 3. místo: SK Lacrosse Jižní Město – LCC Wolves 7:5 (3:4, 4:1)
Finále: Old Dogs Plzeň – LCC Radotín 4:15 (1:6, 1:4, 2:5)

finále. Druhý radotínský tým, LCC
Wolves, doplněný o několik starších
hráčů, zdolal ve čtvrtfinále loňského
vítěze Germany Red. V jeho dresu
přitom nastoupilo několik německých
reprezentantů z loňského mistrovství
světa ve Vancouveru. Nadšený a obětavý výkon Wolves zaskočil favorita
a radotínští postoupili do semifinále
po vítězství 5:2. V něm potkali spoluhráče z LCC, kteří si ze zápasu odnesli
výhru v poměru 9:3.
Custodi prošli turnajem bez jediné prohry.

D

esátý ročník zimního boxlakrosového turnaje Winter Lax Cup
nejlépe zvládli hráči LCC Radotín. V semifinále přehráli své mladší
radotínské parťáky LCC Wolves, kteří
nakonec skončili v turnaji hraném na
pražském Jižním Městě čtvrtí. „První
herní test nové sezony dopadl na výbornou. Custodi procházejí generační

výměnou, do turnaje jsme nastoupili
se sedmi nováčky,“ říká jeden z trenérů LCC Miroslav Knotek. Ten si spolu
s dalším koučem radotínského áčka,
kterým je Emil Moravec, zpestřil turnaj v roli hráče druhého radotínského
týmu „Vlků“. Wolves posílil i Jiří Košťál, dlouhodobá opora LCC a reprezentace, jenž s koncem loňské sezony

ukončil kariéru v prvním radotínském
týmu.
Custodi v novém složení prošli turnajem bez zaváhání a ve finále smetli Plzeň 15:4. V plzeňském dresu se
objevily bývalé opory LCC Dominik
Pešek (hrající trenér) a Radek Skála,
kteří pomohli zajistit postup Plzně do

V bitvě o třetí místo Wolves prohráli
s pořadatelským týmem Jižního Města 5:7. V sestavě už kromě zraněného
Knotka chyběl také nejlepší střelec
týmu Moravec. Zimní turnaj na Jižním Městě se letos konal podesáté,
boxlakrosisté LCC Radotín na něm
vybojovali svůj pátý titul. Na všechny
dosáhli v posledních šesti letech.

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
1. LCC Radotín
2. Old Dogs Plzeň
3. SK Lacrosse Jižní Město
4. LCC Wolves
5. Germany Red
6. Bats Bratislava
7. Rascals JM
8. NOAFE Tel Aviv
9. LC Pardubice
10. TJ Malešice
11. Polish Eagles
12. SBL Capitals London
13. Glasgow Clydesiders
14. Vienna Monarch
15. Bundeswehr Mnichov

(buč)

N

ejvíce úspěchů přinesla radotínským badmintonistům na únorovém mistrovství republiky
smíšená čtyřhra. Jakub Bitman s Alžbětou Bášovou (TJ Montas Hradec
Králové) vylepšili svůj historický zápis
na jedenáctý titul v řadě. Jakub Bitman
tak získal už celkově šestnácté zlato z republikových šampionátů. Pavel Drančák
s Magdalenou Lajdovou (TJ Astra Zahradní Město) se v mixu stali vicemistry.
Michal Hubáček s Denisou Šikalovou
(BK 73 Deltacal Benátky nad Jizerou)
a Matěj Hubáček s Bertou Ausbergerovou (SK Prosek Praha) získali bronz.

Ve dvouhrách se na mistrovství republiky konaném v Plzni nejvíce

prosadili Sabina Milová a Ondřej
Král. Oba se umístili na třetí pozici. Král hrál své semifinále proti
obhájci titulu a pozdějšímu vicemistrovi Adamu Mendrekovi (Badminton FSpS MU), kterému podlehl až
ve třetím setu (21:16, 13:21, 21:16).
Milová se o postup do finále utkala s nasazenou jedničkou Kateřinou
Tomalovou (TJ Sokol Klimkovice).
I v tomto případě se jednalo o třísetový zápas. První set bez problému získala Tomalová, druhý byl
naopak bezkonkurenčně v rukou
Milové. Rozhodoval třetí set, ve kterém Milová nedokázala proměnit tři
mečboly a prohrála po setech 21:15,
13:21 a 23:21.

V závěrečných bojích měl Sokol Meteor Praha-Radotín své zástupce také
v mužské čtyřhře. Matěj Hubáček
s Vítem Kulíškem (TJ Astra Zahradní
Město) se probojovali do semifinále,
ve kterém se utkali s obhájci titulu
Jaromírem Janáčkem a Tomášem Švejdou. Prohráli ve dvou setech v poměru 13:21 a 19:21.
Zástupci radotínského oddílu sbírali
tituly i na společenském večeru konaném v rámci mistrovství republiky.
Titul Badmintonista roku 2019 si odnesl Jakub Bitman. Mojmír Hnilica byl
uveden do síně slávy ČBaS za založení
rozhodcovské tradice v ČR.
(tek)

Lyžařka Bára Chlubnová přivezla
dvě medaile z olympiády mládeže
Foto: Petr Buček

která se kromě lyží věnuje i lakrosu,
vybojovala třetí příčku v individuálním závodě. Z druhého místa se radovala v soutěži družstev, ve které reprezentovala Prahu. Olympiádu dětí
a mládeže v lednu hostil Karlovarský
kraj. Lyžařské závody se konaly na
Klínovci. Mladí sportovci mezi sebou
soutěžili pod hlavičkou kraje, ve kterém žijí.
(buč)

KAM ZA SPORTEM
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Bára Chlubnová s medailemi a poháry ze závodů ve skikrosu

T

řináctiletá Barbora Chlubnová, lyžařka oddílu Vodní stavby Praha, získala na lednové

olympiádě dětí a mládeže stříbro
a bronz ve skikrosu v kategorii mladších dívek. Radotínská sportovkyně,

Fotbal Radotín
• 14. 3. ve 14:30 SC Olympia
Radotín A – FK Zličín
• 15. 3. ve 14:30 SC Olympia
Radotín B – ABC Braník
• 28. 3. v 15:00 SC Olympia
Radotín A – SK Újezd Praha 4
• 29. 3. v 15:00 SC Olympia
Radotín B – FC Miškovice

Foto: Lenka Johánková, Czech Badminton

Jakub Bitman získal další titul mistra republiky, Drančák vicemistrem

Účastníci finále smíšené čtyřhry s dvojím zastoupením radotínských mužů:
druhý zleva Pavel Drančák, zcela vpravo Jakub Bitman, který navíc získal
ocenění pro badmintonistu roku.
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Společnost

kých tancích, pochválil. Tančilo se vše,
od samby až po klasický waltz či polku.
K tanci i poslechu hrála kapela Gurmania Band.
Součástí večera byla tradičně velmi bohatá tombola a nechybělo ani losování
nejvyšších deseti cen, které ze skleněného klobouku tahal radotínský starosta Karel Hanzlík s Lenkou Dvořákovou
ze zbraslavského Pexesa. Mezi cenami
byla domácí elektronika, kuchyňské

Foto: Petr Buček

ž po pětadvacáté se letos konal
Radotínský bál, který kromě
skvělé hudby, krásné a bohaté
tomboly, radosti ze setkání a možnosti
„hodit se do gala“ přinesl i kouzelné taneční vystoupení účastníků populární
soutěže StarDance Olgy Šípkové a Marka Dědika. Ale ani místní (a přespolní) se nenechali zahanbit a na parketu
předváděli nádherné taneční kreace,
za které je Marek Dědik, mistr České
republiky i Slovenska v latinskoameric-

spotřebiče, sady kvalitních vín i nářadí, které věnovali sponzorující partneři
bálu. První cenou bylo půjčení automobilu Škoda Superb na víkend, kterou vyhrál pár krátce před porodem.
Namístě byl tedy rychlý moderátorský
dotaz, jestli ho třeba nevyužijí na cestu
do porodnice. Tombolou večer zdaleka
nekončil, kapelu vystřídal DJ Dinø 21
a svým hudebním vystoupením přispěl
k uvolněné atmosféře celého bálu.
Eva Javorská

Foto: Petr Buček

Bál oslavil čtvrtstoletí
U

Bál se tradičně koná v radotínské sokolovně.

Psychiatr Nešpor učil
diváky, jak se mají smát

P
Vítkovo kvarteto vyprodalo Korunu.

Korunou proletěl
Pražskej démon

V

ítkovo kvarteto mělo v Koruně
vystoupit už loni v listopadu,
ale koncert byl kvůli nemoci
přeložen na letošek. Legendární bigbítová kapela zahrála v půlce února
před zaplněnou Korunou všechny své

hity, mezi které patří písně Pražskej
démon, Bigbítový dunění nebo Johana
s nohama. Vítkovo kvarteto zároveň
přislíbilo na 24. září svůj další koncert
v Koruně.
(red)

„Úsměv sluší, hřeje duši!“ byla první,
a ne poslední věta, s jejíž pomocí Nešpor rozesmál diváky. Celou přednášku provázelo aktivní zapojení publika,
které viditelně bavilo všechny v sále.
Diváci museli předvést svůj vlastní
lišácký úsměv, smích po třech, šesti
a dvanácti letech střízlivosti nebo hrdého opičáka na několik způsobů.
„Kdyby si lidé hledali jen ideální partnery, lidstvo by pravděpodobně vy-
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rvní únorový týden přivítala
radotínská Koruna psychiatra
Karla Nešpora. Ten je známý
převážně léčbou alkoholiků v pražské
bohnické léčebně, do Radotína však
zavítal se svou přednáškou Smích
a komunikace. Diváci uslyšeli rady,
jak na lišácký úsměv, proč je důležité
dýchat do břicha, co je metoda SORR
(střízlivost, očista, radost, respekt)
nebo k čemu slouží negativní emoce.

Přednáška Karla Nešpora mnohokrát rozesmála návštěvníky Koruny.

mřelo,“ pronesl Nešpor, když mluvil
o lásce. „Když někdo spadne do jámy,
neměl by ještě hrabat,“ zněla jedna
z jeho rad, na kterou značná část pub
lika uznale kývala. Přednášku zakon-

čil svým osobním příběhem, jak dělal
jelena na poště, a rituálem „Radotínu
zdar“, načež ho vyprovodil hlasitý
a dlouhý potlesk.
Daniela Pešková

Z

a druhé světové války ho málem
popravili ruští vojáci a po válce
Alfreda Baudyše při práci v dole
přejela nákladní vlečka. Letos v únoru
oslavil své sté narozeniny. Velkou část
života prožil v Radotíně, nyní bydlí
v SeniorCentru SeneCura ve Slivenci.
Alfred Baudyš se narodil v Dětřichově na severu Čech. „Můj otec byl
dragoun, hlídal na koních hranici
Rakouska-Uherska. Líbil se ženským,
nosil vysoké holínky, červené rajtky, uniformu. Zalíbil se jedné mladé
Němce, no a z toho vztahu jsem vzešel já,“ povídá pan Alfred. Maminka
brzy po narození syna odešla za svým
manželem a jeho rodinou do horské
chalupy a malého Alfreda svěřila dočasně do péče své německé tetičky.
Ta jej ale nakonec vychovávala až do
jinošského věku. Přišla druhá světová
válka a Alfred narukoval do německé
armády. „Tatínek o tom období nerad
mluví. To, že musel bojovat za německou armádu, bylo pro něj velmi těžké.
Ale nemohl s tím nic dělat,“ říká jeho
třetí nejstarší dcera Jiřina. A dostává
se k příběhu, ze kterého mrazí.
Pan Alfred dělal navigátora v německém letectvu. „Bylo to už na konci války, když se připravovala u Severního
moře nová německá letka k výpadku.
Jenže přišlo napadení spojeneckými

letouny, letka byla rozprášena a několik letadel, včetně toho, kde byl tatínek
navigátorem, muselo nouzově přistát
v polských lesích,“ vypráví paní Jiřina.
Tam je začali pronásledovat ruští vojáci. Pan Alfred se ukryl v houští, kde
nakonec vyčerpáním usnul, a když se
probudil, své kolegy z letky už nenašel.
Ruští vojáci jej pak ale stejně načapali,
začali ho prohledávat a našli u něj německé cigarety. „Ačkoli tatínek nikdy
nekouřil, cigarety měl proto, aby je
mohl vyměnit za jiný proviant. Vojáci
se rozhodli, že ho zastřelí. Vyvedli ho
na zahradu, kde si otec všiml pootevřené branky. Využil příležitosti a začal utíkat. Za brankou byla hluboká
strž, do které skočil, protože věděl, že
mu stejně nic jiného nezbývá. Ještě po
něm stříleli,“ vypraví dcera Jiřina. Pan
Alfred přežil. Našli jej Poláci a odnesli k lékaři. V třeskutých mrazech mu
omrzly nohy a nezbývalo než chodidla amputovat. Nakonec se po válce
– s protézami, které ani moc neomezovaly jeho život – dostal pan Baudyš
zpět do svého rodného kraje, kde začal pracovat v textilní továrně, posléze
pak v hnědouhelném dole. A tam na
něj sáhla smrt podruhé. „Srazila jej
důlní vlečka, měl těžká zranění, rozdrcenou pánevní oblast. Byla to opět nezlomná vůle tatínka, disciplína a chuť
do života, která jej postavila na nohy,“
říká dcera Jiřina.
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Stoletý Alfred Baudyš dvakrát unikl smrti

Alfred Baudyš (s kyticí) spolu se svou rodinou, starostou Radotína Karlem Hanzlíkem (po oslavencově pravici)
a s místostarostou Miroslavem Knotkem (po oslavencově levici).

Jenže ani tady životní útrapy pana
Alfreda nekončí. Těžké chvíle začaly
poté, co se po válce ujali vlády komunisté. Výchova v německé rodině,
účast v německé armádě, to nemohlo zůstat bez odezvy. Komunisté zle
zatápěli celé rodině. Pan Alfred chtěl

ochránit rodinu před neustálým nátlakem režimu, a tak se rozhodl ze severu
Čech odstěhovat. Našel nové bydlení
v Radotíně, kde zrovna otevírali novou
cementárnu. Tady pak pracoval až do
svého důchodu. „Pan Baudyš je skvělý.
Každý den jezdí na rotopedu, zúčast-

ňuje se našich akcí, navštěvuje dílny
pro muže, je veselý, komunikativní.
Všichni ho tady mají moc rádi. Jeho
rodina jej často navštěvuje, mají velmi
hezký vztah,“ potvrzuje Iva Maříková
ze SeniorCentra SeneCura Slivenec.
Jan Raška, i60.cz

