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Vážení  
spoluobčané,

je už tradicí, že se 
s příchodem jara 
pustíme do úklidu, 
a to i my v Radotíně. 
V posledních letech 
se zapojujeme do 
akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Jak její název napovídá, 
jedná se o akci překračující hranice naší 
země. V Radotíně jsme však prováděli 
společné jarní úklidy naší městské části 
ještě před spuštěním této přínosné akce. 
A většinou jsme se zaměřili na okolí 
našich vodních toků.
Především Berounka totiž po celý rok 
čelí velkému zájmu lidí. A s tím souvisí 
i hromadění různého odpadu. I když by 
to tak být nemělo a každý by si měl po 
sobě přece uklidit. Letos v zimě se navíc 
do zařízení v okolí řeky pustili chuli-
gáni. Ničili odpadkové koše, dopravní 
značení i informační cedule. O následky 
jejich řádění se rychle postaraly radotín-
ské technické služby a nezbývá než 
doufat, že se viníci dočkají náležitého 
postihu.
Na jarní úklidovou akci se vždy těším. 
Nejenže se společně postaráme o kus 
naší přírody, ale navíc při ní potkávám 
spoustu zajímavých lidí. Jsou mezi nimi 
staří známí a kamarádi, ale také mnoho 
nových tváří. Mám radost, že naši noví 
sousedé, kteří se sem přistěhovali docela 
nedávno, mají o Radotín takový zájem, 
z čehož vnímám, že zde našli spokojené 
místo ke svému dalšímu rodinnému 
životu a alespoň v této podobě chtějí 
místu něco vrátit. Věřím, že v podob-
ném duchu, za účasti mnoha aktivních 
lidí se zájmem o své okolí, se podobné 
akce uskuteční nejen v dalších měst-
ských částech správního obvodu Prahy 
16, ale i v jiných koutech naší krásné 
země. Přeji si, aby podobné aktivity 
a uklizená místa měly vliv na lidi, kteří 
jsou ke svému okolí lhostejní. Je doká-
záno, že kultivovaná a uklizená místa 
mají účinek na pozitivnější chování jed-
notlivců.
V sobotu 6. dubna v 9 hodin se sejdeme 
u lávky. Buďme „in“ a ukliďme Radotín!

Váš Karel Hanzlík, starosta 
 Městské části Praha 16 (Radotín)

Radotínský sběrný dvůr funguje od 
roku 2005 a odebírá vše, co nepatří 
do běžné popelnice nebo do nadzem-
ních či podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad. Do ulice V Sudech je 
tak možné přivézt velké kartony, sklo, 
nábytek, železo, dřevo, trávu nebo 
větve ze zahrady, pneumatiky, autoba-
terie, stavební suť či elektrické spotře-
biče (přehled přijímaného odpadu na 
str. 3). „Přesto se pravidelně stává, že 
likvidujeme černé skládky. Nejnověji 

Stačí mít v občanském průkazu 
trvalé bydliště kdekoliv v Praze 
a pracovníci sběrny v ulici 

V Sudech odeberou jakýkoliv odpad. 
Až na některé nebezpečné látky. Zdejší 
dvůr totiž patří mezi ty, které zřídilo 
Hlavní město Praha, a je tudíž otevřen 
všem Pražanům. V některých měst-
ských částech fungují sběrná místa, 
o která se starají místní radnice. A ne-
přijímají zdarma odpad od obyvatel 
jiných částí Prahy. 

například nahoře v Radotíně u silnice 
na Třebotov,“ říká Milan Kubec, ve-
doucí Technických služeb Praha-Ra-
dotín. 

Někteří lidé navíc nevědí, co mohou 
házet do běžných černých popelnic. 
Mylně se domnívají, že do nich lze 
umístit libovolný odpad. Do směs-
ného však nepatří nebezpečný (co 
vše sem spadá, čtěte na str. 3) a tří-
děný odpad. „Pro všechny popelnice 

Slovo starosty Ukliďme Radotín! Jednou ročně nestačí
K jaru patří úklid, a proto se v sobotu 6. dubna po celé zemi koná akce Ukliďme Česko. Radotín 
není výjimkou. Lidé se zapojí do čištění míst, která si o to zvláště žádají, letos se zaměří na břehy 
Berounky. To je však málo. Radotínské technické služby bojují celoročně s černými skládkami, 
nábytkem odloženým u popelnic nebo s jen tak pohozenými odpadky, přestože zdejší sběrný dvůr 
přijímá většinu odpadu zcela zdarma. 

a kontejnery platí, že se k nim nedává 
nic, co už se do nich nevejde. Já ve 
svém bydlišti také počkám, až někdy 
plnou popelnici na plasty pracovníci 
služeb vyprázdní a až pak přinesu 
další odpadky,“ uvádí Milan Kubec. 
Například velké papírové kartony od 
různých velkých předmětů je vhodné 
vozit do sběrného dvora. Do kon-
tejnerů se často nevejdou, anebo je 
ucpou. Sběrný dvůr je umí slisovat 
a předá je k další recyklaci.

U elektrických spotřebičů nebývá vý-
jimkou, že lidé vyhazují i funkční spo-
ráky, pračky nebo lednice. V takovém 
případě je tuto skutečnost vhodné 
sdělit obsluze. Ta vybrané předměty 
zařadí mezi ty, pro které se hledá nové 
využití. Například u charitativních or-
ganizací.

Starou bolestí je nakládání s biood-
padem. Mnoho lidí si zjednodušuje 
život tím, že vyveze posekanou trávu, 
ořezané větve nebo popadaná jablka 
k lesu nebo na pole. I tento odpad však 
patří na sběrné místo. Větší množství 
takových zbytků je lepší rovnou od-
vézt do nové kompostárny ve Slivenci, 
která se nachází nedaleko obce Ořech.

Odpadu v Radotíně neustále přibývá. 
V posledních letech činí meziroční 
nárůst okolo deseti procent. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3
Inzerce

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA: 
4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Právě teď je ten pravý čas na nový vůz
Využijte akční nabídky nových vozů ŠKODA FABIA s úspornými atmosfericky 
plněnými motory MPI za cenu od 234 000 Kč. 

Nový vůz ŠKODA FABIA je bezpečnější díky 6 airbagům ve standardní 
výbavě nebo protikoliznímu systému od výbavového stupně Ambition, 
komfortní se světelným asistentem a spolehlivý díky prověřeným motorům 
MPI. 

*zobrazený vůz je ilustrativní

od 234 000 Kč

ŠKODA FABIA
PRAVÝ ČAS NA NOVÝ VŮZ

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

Číslo 4/2019

Radotínské technické služby se starají o úklid Radotína a o sběrný dvůr.
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Během celého odpoledne si děti 
na jednotlivých soutěžních 
stanovištích vyzkoušejí své 

znalosti silničního provozu, jízdu na 
dopravním hřišti řízeném semafory, 
jízdu zručnosti i zkoušku zdatnosti. 

Po roční přestávce akci doprovodí 
tým Asociace dobrovolných záchra-
nářů ČR se svým záchranářským au-
tobusem a didaktickým stanem první 
pomoci. Děti si vyzkoušejí oživování 
na resuscitačním simulátoru, a pokud 
uspějí, obdrží kartičku mladého zá-
chranáře. 

V sousedním areálu Biotopu pro-
běhne komentovaná ukázka záchrany 
tonoucího se člověka v režii Hasič-
ského záchranného sboru hlavního 

Nejen děti se chystají na Bezpečné jaro

města Prahy. Letošní novinkou bude 
účast radotínských dobrovolných ha-
sičů, kteří dětem připraví zajímavé 
úkoly. 

Na akci nebudou chybět ani oblíbení 
strážníci na koních z jízdního oddílu 
městské policie. Děti se mohou tě-
šit i na Klauny z Balónkova, kteří se 
představí se svými balónky na všechny 
způsoby a s pohádkou s dopravní te-
matikou. 

Na závěr proběhne velká dětská tom-
bola. Losovat se budou odevzdané 
účastnické kartičky s razítky ze všech 
stanovišť, děti si výhry vybírají samy. 
Na místě bude k dispozici stánek s ob-
čerstvením a půjčovna kol. 

Petr Horský

Již tradičně na začátku cyklistické sezóny pořádá Městská část Praha 16 ve spolupráci s Policií České republiky dopravně-
bezpečnostní akci Bezpečné jaro. Letos se koná v sobotu 13. dubna od 13.30 do 17 hodin na dopravním hřišti za školou. 
Vtipnou, hravou a hlavně nenásilnou formou připomene malým i větším účastníkům silničního provozu základní pravidla 
bezpečného chování.

Krátce

V rámci 1. fáze pokládky inže-
nýrských sítí a rekonstrukce 

komunikace bude od 1. dubna do 15. 
září úplně uzavřena Zderazská ulice 
v úseku Karlická–Otínská. Průjezd Ra-
dotínem pro osobní vozidla a autobus 
MHD povede jednosměrně ve směru 
z centra Prahy ulicí Otínská a ve zbý-
vajícím úseku ulicí Zderazská. Směr 
do centra bude veden ulicí V Sudech. 
Z důvodu zajištění průjezdu autobusů 
bude v některých úsecích ulic Jele-
novská a Otínská omezeno parkování. 
Stání bude umožněno buď po jedné 
straně komunikace, nebo v ulici Zde-
razská v úseku od ulice Otínská smě-
rem ke Kolové. Případné aktualizace 
budou zveřejněny na webových strán-
kách Městské části Praha 16.

Komplexní úklid komunikací bude 
probíhat 3. dubna v ulicích Vráž-

ská a Pod Klapicí a dne 4. dubna v ulici 
U Národní galerie, na Zbraslavském 
náměstí a v ulicích Elišky Přemys-
lovny, Žabovřeská a Paškova. Dočasně 
zde bude platit zákaz zastavení. O nut-
nosti přeparkovat vozidla budou řidiči 
informováni dopravními značkami, 
které se zde objeví s týdenním před-
stihem. Práce bude provádět Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy.

Policisté, hasiči, ale také klauni doprovodí akci Bezpečné jaro.
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Když nesvítí pouliční osvětlení, 
stačí nahlásit číslo lampy

Všechny sloupy s lampami na ulicích v celé 
Praze jsou označeny číslem. Lze ho jednoduše 
přečíst na štítku ve výši očí. A když světlo vypoví 
službu, nahlásí se právě její identifikační číslo.

Osvětlená ulice je bezpečnější. Od 
loňského roku se o pouliční osvět-
lení stará společnost Technologie 

hlavního města Prahy. Přímo na jejích 
internetových stránkách (www.thmp.cz) 
je odkaz „Nahlásit poruchu veřejného 
osvětlení“. Po vyplnění jednoduchého 
formuláře se pracovníci servisní služby 
ihned dozvědí, které světlo mají opravit. 

Druhou možností pro nahlášení po-
ruchy osvětlení je využití telefonní 

linky 800 404 060. Spojení s tímto 
číslem je bezplatné. I v tomto případě 
je však nutné znát identifikační číslo 
lampy uvedené na jejím sloupu. 

Společnost Technologie hlavního 
města Prahy nabízí možnost nahlá-
šení poruch osvětlení také přímo 
na své facebookové stránce. Anebo 
lze adresovat e-mailovou zprávu na 
poruchyvo@thmp.cz. 

(buč)

Každá pouliční lampa má štítek se 
svým identifikačním číslem.
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Berounka míří mezi řeky bez lodí

Poslanecká sněmovna vyřadila 
Berounku ze seznamu využi-
telných vodních cest určených 

pro splavnění. Pokud zákon schválí 
Senát a podepíše prezident, naplní 
se požadavky hlavního města Prahy, 
pražských městských částí, obcí 
a měst ve Středočeském kraji, které se 
dlouhodobě stavěly proti navrhova-
ným zásahům do krajiny a výstavbě 
rozsáhlých vodních děl. 

Dosud je Berounka od 37. říčního ki-
lometru po přístav Radotín legislativně 
vymezena jako dopravně významná 
vodní cesta. To mohlo teoreticky vést 
až k výstavbě rozsáhlých vodních děl. 
Kromě vyhloubení dna přibližně na 

40kilometrovém úseku toku od Berouna 
po Radotín a úprav koryta řeky ve zdrži 
modřanského jezu mohlo jít o výstavbu 
dvou nových jezů, deseti plavebních ko-
mor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vy-
budování plavebního kanálu v říční nivě 
u Lipenců a Dolních Černošic. 

„Výstavbou jezu a plavební komory 
nedaleko soutoku s Vltavou, na prv-
ním říčním kilometru, by došlo ke 
zpětnému vzdutí a zvýšení hladiny 
Berounky o jeden a půl až dva metry. 
To by mělo okamžitý a podstatný vliv 
na mnoho staveb, například v Šárově 
kole,“ uvádí radotínský starosta Karel 
Hanzlík. 

Jana Hejrová

Termíny zápisů do mateřských a základních škol
V dubnu se konají zápisy do školek a škol. Jaké dokumenty (občanský 
průkaz rodičů, rodný list dítěte apod.) a které formuláře je nutné vyplnit, 
lze vyhledat na internetových stránkách jednotlivých mateřských 
a základních škol.

Název školky/školy Termín zápisu

MŠ Praha-Radotín 7. května od 9 do 12 h a od 13 do 17 h v MŠ na nám. Osvoboditelů 1367, 
ve třídě Včelky. Ve stejném termínu se koná den otevřených dveří. 
(www.msradotin.cz)

MŠ Nad Parkem – Zbraslav Do uzávěrky novin neznámý termín (www.msnadparkem.cz)

MŠ Matjuchinova – Zbraslav 14. a 15. května od 13 do 17 h (www.mszbraslav.cz)

MŠ Velká Chuchle 9. května od 10 do 17 h v ředitelně školky. Den otevřených dveří 
se koná 16. dubna mezi 14. a 17. hodinou. (www.ms-chuchle.cz)

MŠ Praha-Lipence 10. května od 13 do 17 h (www.skolkalipence.cz)

MŠ Praha-Lochkov 7. května od 13 do 17 h v prostorách MČ Praha-Lochkov. Den otevřených 
dveří se ve školce koná 24. dubna. (www.skolkalochkov.cz)

ZŠ Praha-Radotín 3. dubna od 14 do 18 h ve staré budově – vchod ze dvora u knihovny. 
Pravidla pro přijímání do 1. ročníku ZŠ a do ŠD jsou na internetových 
stránkách školy v odkazu Naše škola na www.skola-radotin.cz

ZŠ Vladislava Vančury – Zbraslav 3. a 4. dubna od 14 do 18 h v budově školy Nad Parkem 
(www.zs-zbraslav.cz)

ZŠ Charlotty Masarykové – Velká Chuchle 4. dubna od 14 do 19 h (www.skola.chuchle.cz)

ZŠ Praha-Lipence 10. dubna od 14 do 18 h. Den otevřených dveří se koná 3. dubna 
od 8 do 16 h. (www.zslipence.cz)

Hlavní město Praha provede 
v Radotíně prostřednictvím od-

borných firem cyklickou deratizaci 
– od 3. do 30. dubna 2019 v objek-
tech a na plochách, které Magist-
rát hlavního města Prahy (MHMP) 
vlastní a přímo spravuje, v při-
lehlých prostorách a v kanalizační 
síti. Dotkne se sídliště Radotín – po-
zemků MHMP, ulic Výpadová, Vráž-
ská, Radotínského potoka a náměstí 
Osvoboditelů.

Z důvodu dokončení prací a vý-
stavby komunikace dojde od 8. 

dubna do 8. května k uzavření ulice 
Šárovo kolo. Netýká se pěších a cyk-
listů (musí vést kolo). Objízdné trasy 
s největší pravděpodobností pove-
dou směrem od přístavu přes lávku 
pod dálničním Radotínským mos-
tem a po pravém břehu Berounky 
až k lávce přes Berounku a k Místu 
u řeky. Alternativou je průjezd Výpa-
dovou ulicí a pod Radotínským mos-
tem. 

Z důvodu kompletní rekonstrukce 
kanalizace a obnovy povrchu vo-

zovky dojde v termínu od 15. dubna do 
9. června k úplné uzavírce v ulici Lo-
mařská v úseku Elišky Přemyslovny – 
Výtvarnická.
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Jak se správně zbavit odpadů
Přinášíme podrobné informace o tom, kam který odpad patří, za co se ve 
sběrném dvoře platí, a mimo jiné také o svozových dnech bioodpadu.

 O popelnice se směsným odpa-
dem, o kontejnery na tříděné od-
padky a také o hnědé popelnice 
na bioodpad se stará společnost 
Pražské služby. Veškeré požadavky 
je nutné směřovat přímo na tuto 
firmu.

  Radotínské technické služby mají 
v péči místní sběrný dvůr, ale také 
úklid ulic i zeleně. 

  Sběrný dvůr bezplatně přijímá papír, 
dřevo, sklo, plasty, kovy, obaly od ba-
rev, motorový olej, rozpouštědla, ná-
bytek, zařízení domácnosti, odpad 
z údržby zeleně (větve, listí, tráva), 
potravinářské a jedlé oleje (uzavřené 
v PET lahvích), elektrozařízení (led-
ničky, pračky, bojlery, televizory, 

drobné elektrospotřebiče, PC atp.) 
a také stavební suť (do 1 m3 měsíčně 
zdarma, jinak za poplatek), zářivky, 
výbojky, baterie, autobaterie i pneu-
matiky (25 korun za kus).

  Větší množství stavební sutě přijímá 
firma František Vlk, sídlící v ra-
dotínském přístavu.

  Radotínský sběrný dvůr odmítne 
eternit, lepenku, asfalt, azbest a sa-
mostatné tonery do tiskáren. Pokud 
někdo takové odpady přiveze, dostane 
od pracovníků dvora doporučení na 
firmu A.P.E., která se na jejich likvidaci 
specializuje.

  Sběrný dvůr je otevřen od pondělí do 
pátku od 8.30 do 17 hodin (v období 

zimního času) a do 18 hodin (letní 
čas). V sobotu zavírá v 15 hodin.

  Popeláři neboli zaměstnanci společ-
nosti Pražské služby nemusí uklízet 
odpad kolem popelnic. Pokud nestačí 
objem popelnice nebo kontejneru pro 
daný dům, je potřeba kontaktovat ma-
jitele nebo správce objektu a informo-
vat ho o nutnosti zvýšení objemu, po-
čtu nádob na směsný odpad či zajištění 
častější frekvence odvozu odpadu.

  Do popelnic na směsný odpad nesmí 
přijít tyto předměty a nebezpečné 
látky: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací 
oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a rtuťové teploměry, kyseliny a hyd-
roxidy, lepidla a pryskyřice, deter-
genty (odmašťovací přípravky), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na 
hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, od-
straňování plísní), zářivky a výbojky.

  Do modrých kontejnerů na papír 
nepatří mastný a jinak znečištěný 
papír, papírové kapesníky a ručníky, 
papírové pleny a dále propisovací, 
voskový či pauzovací papír a nápo-
jové kartony.

  Do žlutých popelnic na plasty se nevha-
zují znečištěné plastové nádoby, guma, 
molitan, kabely, PVC, pneumatiky, li-
nolea a jiné podlahové krytiny, textil 
z umělých vláken, nádobky od léčiv.

  U kontejnerů na sklo je nutné rozli-
šovat, zda jsou určeny na bílé nebo 
barevné sklo. Do žádného však ne-
patří zrcadla, drátěné sklo, autosklo, 
keramika a porcelán, žárovky, zá-
řivky a výbojky, televizní obrazovky 
a počítačové monitory a lahvičky od 
léčiv.

  Pražské služby přistavují pravidelně 
na různá místa v Radotíně velko-
objemový kontejner, u něhož je 
přítomna obsluha. Do kontejnerů 

je možné odložit starý nábytek, 
koberce a linolea, staré lyže, snow-
boardy, kola, umyvadla nebo WC 
mísy (termíny a místa přistavení 
kontejneru přinášejí internetové 
stránky www.praha16.eu).

  Na pěti místech v Radotíně jsou 
k dispozici kontejnery na textil.

  Nespotřebovaná léčiva je nejlepší 
vrátit do lékárny. 

(red)

Kdy a kde budou stát kontejnery na bioodpad
Od 9. dubna do 16. května budou radotínské technické služby přistavovat 
kontejnery na bioodpad na několika stanovištích. Zde jsou termíny a místa, 
kde budou kontejnery zdarma k dispozici. Kromě toho je možné bioodpad 
vozit do radotínského sběrného dvora nebo do nové kompostárny ve Slivenci.

6. dubna uklidíme oba břehy Berounky

Akce Ukliďme Česko se v Ra-
dotíně koná v sobotu 6. 
dubna. Občané pomohou 

s úklidem břehu Berounky po obou 
stranách od lávky směrem k Šárovu 

kolu. Sraz účastníků je v 9 hodin 
u radotínské lávky. S sebou je nutné 
mít vlastní rukavice a vhodné oble-
čení. 

(red)

Jarní svoz bioodpadu v Radotíně

Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Tráva, listí 15:00–15:45 16:00–16:45 17:00–17:45

Větve 17:00–17:45 15:00–15:45 16:00–16:45

9. dubna úterý Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce

11. dubna čtvrtek Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

16. dubna úterý Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

18. dubna čtvrtek Zdická x Vojetická Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

23. dubna úterý Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky

25. dubna čtvrtek Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Macháčkova

30. dubna úterý Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce

2. května čtvrtek Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

7. května úterý Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

9. května čtvrtek Zdická x Vojetická Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

14. května úterý Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky

16. května čtvrtek Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Macháčkova

Hodně odpadků lidé odhazují podél cyklostezek.

Fo
to

:T
om

áš
 T

áb
or

sk
ý

Inzerce

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková

Sběrný dvůr slisuje papírové kartony a předá je na další zpracování.
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Začíná jarní úklid 
komunikací: auta 
musí pryč

V dubnu a květnu se radotín-
ské technické služby pustí do 
strojového čištění chodníků 

a místních komunikací. Týden před úkli-
dem jednotlivých úseků se v ulicích ob-
jeví dopravní značky zakazující zastavení 
motorových vozidel s vyznačeným datem 
a časem. V dubnu se čištění týká následu-
jících oblastí a ulic:

9. 4. oblast MINERÁLNÍ: Strážovská 
(úsek Strunkovská–Otěšínská), Solná 
(úsek Strunkovská–Strážovská), Mine-
rální, Strunkovská, Na Říháku

11. 4. LAHOVSKÁ: Solná (úsek Strá-
žovské směrem k Sobětické), Sobětická, 
Otěšínská, K Višňovce, Jarmily Novotné, 
Kalabisova, Chatová, Plánická

16. 4. RYMÁŇ: Na Rymáni, Chrobol-
ská K Berounce, Stadionová, Ke Zděři 
(úsek Chrobolská–Stadionová), Sídliště–
parkoviště u ul. Karlická, Sídliště (před 
domy č. p. 1083 až 1090)

18. 4. LOUČANSKÁ: Ke Zděři (úsek Sta-
dionová–Felberova), Felberova, Zítkova, 
Macháčkova, Loučanská, Nad Beroun-
kou, náměstí Sv. Petra a Pavla, Václava 
Balého, Ježdíkova, Horymírovo náměstí, 
K Přívozu, K Lázním

23. 4. NA VINIČKÁCH: Týřovická, par-
koviště pro lékaře za zdravotním středis-
kem, Na Viničkách, U Viniček, Kolová, 
Dehtínská, Zadovská, Vojetická, Zdická, 
Javořická, Příbramská, Na Krupičárně, 
Nýrská, (Lošetická – z důvodu výstavby 
se úklid neprovádí)

25. 4. OTÍNSKÁ: Sídliště páteřní ko-
munikace, Sídliště–parkoviště zdrav. 
středisko, Sídliště – parkoviště u Správy 
obecních nemovitostí, Na Výšince, 
U Starého stadionu, náměstí Osvobodi-
telů (úsek Na Výšince–Karlická), Výpa-
dová–parkoviště U Ondřeje, (Otínská 
a Jelenovská – z důvodu objízdné trasy 
již uklizeny)

30. 4. NÁM. OSVOBODITELŮ: Pod Kla-
picí (slepá část), parkoviště Vinohrady, 
pěší zóna Vinohrady, Slinková, Na Be-
tonce, Strážovská (úsek Pod Klapicí–
Ametystová), nám. Osvoboditelů, záso-
bovací + parkoviště u ulice Na Betonce 
+ parkoviště u pošty a parkoviště u firmy 
EKIS, Prvomájová (úsek Pod Klapicí–
Na Betonce), Vindyšova 

Informace o ulicích, které technické 
služby vyčistí v květnu, přinese příští vy-
dání Novin Prahy 16. 

(švi)

Speciální čisticí stroje pro úklid 
Radotína.
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Režisér a výtvarník Jan Tománek: 
V Radotíně jako na dovolené
Jan Tománek (41) je režisér, scenárista a producent animovaných filmů Kozí příběh a Kozí příběh se 
sýrem. Vystudovaný výtvarník se před dvaceti lety, ještě při škole, věnoval psaní do časopisů o počíta-
čových hrách, dnes je z něj spisovatel. Svou prvotinu, kterou je konspirační thriller Motýlí křik, před-
staví v dubnu v radotínské knihovně. A zároveň odhalí pozadí výroby animovaných filmů.

Motýlí křik a Kozí příběhy v knihovně
Jan Tománek představí 15. dubna od 18.30 hodin v radotínské knihovně nejen 
svou knihu Motýlí křik, zájemcům také odpoví na otázky spojené s tvorbou 
animovaných filmů. Svým snímkům Kozí příběh a Kozí příběh se sýrem věno-
val více než pět let příprav.

Na svých internetových 
stránkách uvádíte citát 
z Dantovy Božské komedie: 

Nejtemnější místa v pekle jsou vy-
hrazena těm, kteří zachovávají ne-
strannost v časech morální krize. 
Proč jste si ho vybral?
Morální krize naší společnosti se my-
slím docela prohlubuje a já bych řekl, 
že každý by měl dělat, co umí, a přiná-
šet trochu té své špetky do společného 
mlýna. Proto se snažím psát – blogy 
na Aktuálně.cz a právě dokončuji svou 
druhou knihu, kde varuji před zapomí-

náním na naši vlastní minulost. Knížka 
pojednává o klukovi ze 70. a 80. let, kte-
rého při trampingu na Šumavě zatkla 
policie a on skončil na deset let ve vězení 
za podvracení republiky. Jedná se o sku-
tečný příběh a já se jen bojím, aby to zase 
znovu nebylo aktuální. 

Pět let jste věnoval přípravě a výro-
bě Kozího příběhu. Odvážně jste se 
pustil do konkurence amerických 
velkoprodukcí. Jak vás to napadlo?
Vyrůstal jsem v  prostředí výtvarníků 
a  animátorů. Navíc jsem vystudoval 

Akademii výtvarných umění, takže 
3D animovaný film pro mě byl vlastně 
docela přirozený. Na škole jsem vytvá-
řel krátké animované filmy, ale lákalo 
mě něco většího. Nechtěl jsem se ale 
pouštět do seriálu, a  tak jsem natočil 
celý film. Tak vlastně vznikl Kozí pří-
běh.

Nyní už je z vás ale spíše spisova-
tel. Pověsil jste filmařinu na hře-
bík?
Film je strašně časově náročný. Lidé 
navíc moc nechodí do kina a snímků 
vzniká ohromná řada. I díky dnešní-
mu pirátství, kdy chce každý vše hned 
a zadarmo, je zvládnutí filmu ekono-
micky hrozně těžké. Jako producent 
jsem byl u druhého dílu Kozího pří-
běhu rád, že se nám vůbec vrátily 
vložené prostředky. Na filmu u  nás 
nevyděláte. Každý film je tak trochu 
sebevražda. Před premiérou doufáte, 
že se zrovna neodehraje nic důležité-
ho v politice, aby se vám média ales-
poň trochu věnovala. Vše se plánuje 
rok dopředu a  najednou se stane, že 
Zeman pustí Kajínka a  pozornost 
je náhle upřena jinam. Strach máte 
i  z  pěkného počasí. Když svítí slun-
ce, přijde do kina polovina lidí než za 
horšího počasí. 

Co nového vám přineslo psaní 
knih, kterému se nyní věnujete?
Jako autor knihy mám obrovskou 
svobodu. Na druhou stranu zasáh-
nu mnohem méně lidí. Kozí příběhy 
vidělo jen v  českých kinech přes půl 
milionu diváků a další milion v tele-
vizi. Promítal se v dalších 20 zemích 
a  existuje v  šesti jazykových muta-
cích. Například v  ruské, portugalské 
nebo španělské verzi. Viděli ho diváci 
i v Číně a Indii. Když ale prodáte tři 
tisíce knih, je už to skoro bestseller. 

Psaní a  tvorba filmů patří do jiné 
ligy. Ale na druhou stranu svoboda 
při psaní je skvělá. Nikoho další-
ho k  tomu nepotřebuji, autorsky se 
mohu daleko více rozkročit a dovolit 
si věci, které by v českém filmu neby-
ly vůbec myslitelné. Film je týmová 
práce, knihu dělám sám a vlastně nic 
nestojí. Musím říct, že mě knihy nyní 
naplňují daleko více.

Pojďme nyní ale k  Radotínu. Ve 
svém blogu jste loni napsal, že je 
tu klid jako na americkém před-
městí z  hollywoodského filmu. 
Jak jste to myslel?
Vyrůstal jsem na Strahově a pak jsem 
žil v  centru Prahy v  okolí Karlova 
náměstí. Když se nám narodily děti, 
začali jsme se poohlížet po nějakém 
domku. To bylo asi před pěti lety. Na-
razil jsem na inzerát domu se zvláštní 
atmosférou, později jsem zjistil, že ho 
podobně jako řadu dalších rodinných 
domků v  okolí navrhnul architekt 
Kočí. Vypravili jsme se do Radotína 
a  do místa ve stoupání na Lahovské 
jsme se zamilovali. Na druhý den 
jsme zkusili přijet vlakem, prošli jsme 
se kolem Berounky a domluvili jsme 
se na koupi. Později se ukázalo, že 
majitel domu chodil s mým tátou do 
školy. Tak se to pěkně spojilo. A my si 
dnes užíváme klid předměstí. 

S jakými představami jste do Ra-
dotína přicházeli?
Vlastně s  žádnými, skoro jsme to tu 
neznali. Má první příjemná zkuše-

nost se však dostavila, když se náš syn 
Honzík přihlásil na zdejší radotínský 
lyžařský výcvik. K  mému údivu jej 
vedl a  dodnes tyto zimní kurzy vede 
starosta Karel Hanzlík. Dělá to nezišt-
ně s partou skvělých lidí pro radotín-
ské děti. Letos s ním byly obě naše děti 
na horách už popáté.

A jak zdejší život hodnotíte po pěti 
letech?
Radotín mi dělá radost – celá čtvrť 
vlastně funguje tak, jak bych si před-
stavoval, že by měla. Mám pocit, že ve-
dení radnice dělá svou práci pro míst-
ní lidi, a  nejen pro sebe, jak to bývá 
jinde zvykem. A  lidé to při volbách 
pravidelně oceňují.

Která místa vám tu přirostla 
k srdci?
Rádi chodíme do Beach baru nebo 
do Říčních lázní. Tam se i koupeme, 
na Biotopu mi chybí stín. Někdy si 
tu připadám jako na dovolené. Dole 
v  Radotíně panuje letní atmosféra, 
dáme si pivo a pak se večer vrátíme 
nahoru do našeho domečku. Jako 
byste byli u  moře a  večer zamíříte 
do svého bungalovu. Vyhovuje nám 
i  místní škola. Než děti posílat na 
nějakou „superškolu“ do jiné čtvr-
ti, je určitě lepší zůstat tady. Děti 
tu pak mají své kamarády. U mladé 
generace mne mile překvapuje, že 
v  Radotíně nepotkávám žádné vy-
ložené sígry. Z přírody musím zmí-
nit Slavičí údolí. Tam si připadám 
jako na Šumavě. A přitom jsme stále 
v Praze. 

Užíváte si i  sportovní možnosti 
Radotína a okolí?
Nejsem vyloženě sportovní typ, ale 
pořídili jsme si kola. Rádi na nich 
vyrazíme podél Berounky. Asi už 
jsem trochu nabral i kondici, proto-
že vyjedu i  k  nám domů na kopec. 
To dřív nepřipadalo v úvahu. Anebo 
jdeme pěšky přes lesy do Černošic 
nebo až na Karlštejn a  vrátíme se 
vlakem. 

Petr Buček

Radotínské vily, vilky, domy a domečky XXI.
Na samém konci Prvomájové ulice, ještě za vilou Janka, stojí od 30. let vila Miluše. Její zahrada uzavírá slepou uličku vedoucí 
nad tratí na Prahu.

Podle těchto plánů se 
již stavělo, František 
Soukup odkoupil od Ant. 
Rubeše část zahrady 
při č. p. 160 – „pruh 
20 m široký s dolní ces-
tou 2 a půl m širokou 
vyúsťující k budoucí 
silnici k domu č. p. 160 
vedoucí.“

V roce 1932 podepsal teh-
dejší majitel vily Janka, pan 
Antonín Rubeš, že „souhlasí 
se stavbou na jeho pozemku 
projektovanou a zavazuje se 
při eventuelním odprodeji zří-
diti přes jeho parcelu příchod 
k projektované stavbě.“ Jed-
nalo se o část pozemku, která 
sousedila s prudkou zalesně-
nou strání.

Plány na rodinný dům 
pro p. t. manž. Frant. 
a Mil. Soukupovi zho-
tovil Bohuslav Kubá-
nek, stavitel v Radotíně 
u Prahy. Toto je jejich 
původní nerealizovaná 
podoba.

Plán ke staveb-
ním úpravám 
v roce 1984 dává 
tušit, že se vila 
příliš neměnila.

Vlevo zmíněná cesta dělala majitelům obou sousedících 
domů těžkou hlavu ještě dlouhá léta. V roce 1936 dostali 
oficiální přípis, podle kterého byli povinni postoupit do 
veřejného statku část pozemku v šíři 6 m na zřízení 
ulice, a to bezplatně. Navíc měli zřídit tuto cestu svým 
nákladem tak, aby obci Radotínu nevzešly z toho žádné 
náklady. O dva roky později obecní zastupitelstvo propus-
tilo část pozemků Soukupových ze závazku, ale teprve 
zobrazená dvojjazyčná listina z března 1942 – Vyhláška 
o usnesení obecního zastupitelstva – povolila vymazání 
závazků majitelům domů č. p. 160 a 659 pro zřízení cesty.

Fotografie z letopiseckého archivu vyhledal a poskytl Jaroslav Šindelka, textem doprovodila Kateřina Drmlová

Jan Tománek u Berounky se svou knihou Motýlí křik.
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Tak vypadá dům ukrytý na konci Prvomájové ulice nyní.
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2. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Trabantem až na konec 

světa, ČR (více na str. 7), 80 Kč

20:00, Pašerák, USA (více na str. 7), 120 Kč

MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ RADOTÍN
18:00, Žákovský koncert 
Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického

3. ST  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče

KINO RADOTÍN
17:30, Manželské etudy: Nová generace, 
ČR (více na str. 7), 100 Kč

 20:00, Co jsme komu zase udělali?, FR, 110 Kč
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. 
Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, 
Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit 
Francii.

4. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Mysterium světla, 

divadlo Víti Marčíka
Pašije podle Jana v originálním pojetí božího 
komedianta a loutkáře Víti Marčíka
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

KINO RADOTÍN
17:30, Teroristka, ČR, 130 Kč
Komedie Teroristka je příběhem učitelky 
v důchodu, která celý život učila žáky, 
že základem všeho je slušnost a násilí 
nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to 
gauneři spoléhají.

20:00, Shazam!, 3D, USA, 130 Kč
V případě Billyho Batsona (Angel) stačí 
zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento 
velkoměstem protřelý čtrnáctiletý 
chlapec se zásluhou starého kouzel-
níka změní v dospělého superhrdinu 
Shazama.

5. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Velké dobrodružství 

Čtyřlístku, ČR, 130/110* Kč
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, 
bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík 
a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají 
na dobrodružství, která zažili v uplynulém 
roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který 
považuje za úplně nejlepší.

 20:00, Zraněná srdce, USA, 110 Kč  
Jedna žena a dva muži ve válkou 
zničeném městě. Keira Knightley v roli 
spořádané manželky britského důstojníka 
přijíždí do vybombardovaného Hamburku, 
kde se střetává nejen s následky váleč-
ných hrůz, ale i s pohledným německým 
vdovcem.

6. SO  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, Velké 

dobrodružství Čtyřlístku, 
ČR, 130/110* Kč

 17:30, Dumbo, 3D, USA, 150/130* Kč
Poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, 
zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň 
se o Dumba velmi zajímá podnikatel V. A. 
Vandevere.

 20:00, Pašerák, USA (více na str. 7), 120 Kč

ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
 8:30 až 12:30, Prověření prodejci a dopro-
vodný program na Zbraslavském náměstí
V 10 h klaunské představení s modelováním 
balónků pro malé návštěvníky 

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Marionetová pohádka Kašpárek 
a Ježibaba

9. ÚT KINO RADOTÍN
   17:30, Trabantem do 

posledního dechu, ČR (více 
na str. 7), 80 Kč

20:00, Odnikud, SRN/FR (více na str. 7), 100 Kč

MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ RADOTÍN
18:00, Hraje celá rodina
Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického 
a jejich rodinných příslušníků

10. ST KINO RADOTÍN
  17:30, Monetovy lekníny – 
magie vody a světla, IT (více 
na str. 7), 100 Kč

20:00, Arctic: Ledové peklo, USA/ISL, 110 Kč
Strhující filmové drama o vůli k životu 
a zoufalé snaze přežít. Muž havaruje s leta-
dlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. 
Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, 
že se dočká záchrany.
 

11. ČT KINO RADOTÍN
  17:30, Trabantem tam 
a zase zpátky, ČR (více na 
str. 7), 100 Kč

 
 20:00, Hellboy, USA, 130 Kč
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na 
plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou 
ÚPVO se vydává do Londýna, kde se probrala 
ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. 
Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby 
seslala na svět lidí smrtící morovou ránu.

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
19:30, Jeppe z Hůrky
Selská komedie s písničkami. 
Hraje soubor ZKS.

12. PÁ  KINO RADOTÍN
    17:30, Velké dobrodružství 

Čtyřlístku, ČR, 130/110* Kč

 20:00, Favoritka – Oscarový výběr, VB 
(více na str. 7), 110 Kč
 

13. SO  ZŠ PRAHA-RADOTÍN
  9:00, 15. Velikonoční dílny

Základní škola Praha-Radotín (budova 
2. stupně) a Školní klub Klíč zvou na tvůrčí 
dílny, vstupné 90 Kč.

 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ RADOTÍN
 13:30, Bezpečné jaro (více na str. 2)

 
KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Putování se sobíkem, FR 
(více na str. 7), 110 Kč

17:30, Jak vycvičit draka 3, USA, 
120/100* Kč
Bezzubka se zamiluje do druhově spřízněné 
dračice. Ale na scéně se náhle objeví 
drakobijec, který chce hlavního hrdinu i jeho 
„Bílou běsku“ ulovit.

 20:00, Hellboy, USA, 130 Kč

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
15:00, Mach a Šebestová
Činoherní pohádka na motivy známého 
večerníčku.

14. NE  KINO RADOTÍN
  16:00, Labutí jezero, FR 

(více na str. 7), 260/220* Kč

15. PO  KNIHOVNA RADOTÍN
  18:30, Motýlí křik a Kozí 

příběhy
 Režisér a výtvarník Jan Tománek představí 
svou knihu a poodhalí zajímavosti z tvorby 
3D animovaných filmů. Autor žije v Radotíně.

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
19:30, Jeppe z Hůrky
Selská komedie s písničkami. 
Hraje soubor ZKS.

16. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Trabantem tam 

a zase zpátky, ČR (více na 
str. 7), 100 Kč

 20:00, Zjevení, FR (více na str. 7), 100 Kč

MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ RADOTÍN
 18:00, Pěvecký koncert
Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického

17. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Léto 

s gentlemanem, ČR, 60 Kč
 Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur 
(Jaromír Hanzlík), elegantní gentleman, 
který je novým majitelem místního zámku.
 
 17:30, Zraněná srdce, USA, 110 Kč

20:00, BlacKkKlansman – Oscarový výběr, 
USA (více na str. 7), 110 Kč
 

18. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Putování tučňáků: 

Volání oceánu, FR (více na 
str. 7), 80 Kč

 
 20:00, Teroristka, ČR, 130 Kč

19. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Hledá se Yetti, USA, 

120 Kč
Pan Článek je legrační a roztomilou posta-
vou v dobrodružném rodinném snímku od 
cenami ověnčeného studia Laika.

 20:00, After: Polibek, USA, 120 Kč
 Spořádaná studentka se zamiluje do toho 
nejhoršího kluka široko daleko, kluka 
s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý 
rozum je proti, ale nemůže si pomoci, velení 
nad jejím životem přebírá srdce a touha.

 

20. SO  ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
  8:30 až 12:30, Prověření pro-

dejci a doprovodný program 
na Zbraslavském náměstí

 V 10 h kouzelnické vystoupení
  

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Mrňouskové: Daleko od 
domova, FR, 120 Kč
 S příchodem prvních sněhových vloček do 
údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat 
zásoby na zimu. Jenže během této rutinní 
operace dojde ke katastrofě. Malá beruška 
nešťastnou náhodou zapadne do balíku, 
který je odeslán do Karibiku!

 17:30, Mirai, dívka z budoucnosti, JAP, 80 Kč
Dechberoucí japonské anime o podobách 
rodinné lásky. Jemný film o křehkosti 
a kráse rodinných vztahů je ponořen do 
Hosodovy detailní animace a bezbřehé fan-
tazie a představuje jedinečné dobrodružství 
pro diváky od 5 do 105 let.

 20:00, Trabantem tam a zase zpátky, ČR 
(více na str. 7), 100 Kč

 21. NE  PŘED KOSTELEM SV. JAKUBA NA 
ZBRASLAVI

  14:30, Lidové pašijové hry

23. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Arctic: Ledové peklo, 

USA/ISL, 110 Kč

 20:00, Modlitba, FR (více na str. 7), 90 Kč

24. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Westwood: Punk, 

Icon, Activist, VB (více na 
str. 7), 100 Kč

20:00, Kino naslepo, vstupné dobrovolné
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.

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
19:30, Jeppe z Hůrky
Selská komedie s písničkami. 
Hraje soubor ZKS.

25. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN 
 19:00, Pjér la Šé´z: před-
náška na téma Podstata snů, 
jejich význam a symbolický 
jazyk. Možnosti výkladu. 

Setkání s psychoterapeutem, divadelní-
kem, muzikantem a spisovatelem. Vstupné 
v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč

KINO RADOTÍN
 17:30, Avengers: Endgame, 3D, USA, 150 Kč
Po devastujících událostech snímku 
Avengers: Infinity War (2018) je (nejen) 
lidský svět v troskách. S pomocí hrstky 

přeživších spojenců se zbytky Avengers 
naposledy sjednocují, aby se postavily 
Thanosovi a pokusily se obnovit pořádek 
vesmíru.

 20:00, Monetovy lekníny – magie vody 
a světla, IT (více na str. 7), 100 Kč

26. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Velké dobrodružství 

Čtyřlístku, ČR, 130/110* Kč

 19:00, Nikdy neodvracej zrak – Oscarový 
výběr, SRN/IT (více na str. 7), 110 Kč

27. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Mrňous-

kové: Daleko od domova, 
FR, 120 Kč

 17:30, Mia a bílý lev, FR, 130/110* Kč
Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého 
lva a stanou se z nich nerozluční kamarádi. 
Když ale trochu povyrostou a přestanou 
být mláďata, musí spolu utéct do africké 
divočiny, aby vzácné zvíře zachránili před 
lovci trofejí.

 20:00, Avengers: Endgame, USA, 130 Kč

29. PO  MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ RADOTÍN

  18:00, Beseda s hudebním 
skladatelem Markem Kope-
lentem

30. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Utop se, nebo plav, 

FR, 100 Kč
Francouzský režisér Gilles Lellouche 
letos rozesmál i dojal publikum v Cannes 
komedií o snech, které se mohou splnit, 
přestože se v ně ani neodvažujeme 
doufat.

20:00, Tísňové volání, DÁN (více na str. 7), 
100 Kč

Dlouhodobější akce
 KS U KORUNY RADOTÍN
13.–14. dubna, POPAD – Pražská 
oblastní přehlídka amatérského divadla 
pro děti

KAVÁRNA PELÍŠEK
 Celý duben. Výstava snímků švédského 
fotografa Pera Westergårda, který 
v 80. letech minulého století studoval 
na pražské FAMU. Fotky zachycují Prahu 
v éře totalitního režimu pohledem zahra-
ničního studenta.

 KNIHOVNA RADOTÍN
 Do 30. dubna. Výstava Bojanovských 
krajkovaných kreseb Ludmily Sadíl-
kové.

Kulturní program na duben pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

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

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

AKCE – KINO RADOTÍN

Poznámka ke vstupnému do kina: 150/130* 
– u takto označených představení zahrnuje 
nižší cena slevu pro děti, studenty, seniory 
či osoby ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek 
zakoupených pouze v pokladně kina.

Pjér la Šé´z přednáší, píše knihy a provozuje psychoterapeutickou praxi. V Radotíně bude vyprávět o výkladech snů.
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Fascinující putování po mistrovských 
dílech Claudea Moneta přináší film 
Monetovy lekníny.
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Hody, doprovody

Pro hodně 
lidí je smy-
sl svátků 

jara s  velikonoč-
ním tajemstvím 
stále trochu skryt 
anebo stojí ve stí-
nu Vánoc. Že jsou 
Velikonoce nejvýznamnějšími křesťanský-
mi svátky a mají připomínat zmrtvýchvstá-
ní Ježíše, které mělo nastat tři dny po jeho 
ukřižování, nám v  osmdesátých letech ve 
škole neřekli. 
Pravdou je, že politici se tenkrát neoháněli 
křesťanskými tradicemi a  školy měly úplně 
jiné osnovy. Neměla jsem ráda Velikonoční 
pondělí a ten podivný zvyk honu na děvčata, 
kdy se k nám od časného rána dobývali ko-
ledníci s různě velkými pomlázkami a s růz-
ným stupněm promile alkoholu. 
Na Ostravsku, kde jsem vyrostla, se děvčata 
ještě k poměrně drsnému šlehání polévala 
voňavkou. V ostravštině se tomu říká „šmi-
grust“. My, co pamatujeme sortiment před 
rokem 1989, víme, o jak strašlivé vůně ještě 
ke všemu šlo. 
Na Zelený čtvrtek jsme jedli špenát a babička 
nám tajemně vyprávěla o Kristově poslední 
večeři nebo o Jidášovi. Taky jsme dělali hluk 
s  dřevěnou hrkačkou z  babiččiny skřínky 
a živě si představovali její barvité vyprávění 
o tom, jak zvony z kostelů uletěly do Říma.
Babičku však většinou rázně zastavil náš 
tatínek s  odůvodněním, že to „někde zase 
vykecaj a bude malér“. Jednou jsem si při-
nesla do školy na svačinu piškotového be-
ránka. Spolužačka, která chodila tajně do 
kostela, mi pošeptala, že beránek je vlastně 
jako Ježíš, stejně nevinný a byl také oběto-
ván. A jeho krev prý zachránila pokřtěné od 
hříchů. Tu svačinu jsem nesnědla. 
Když peču beránka, vždycky si na to vzpome-
nu. Na Velký pátek jsme šli do školy, malovali 
kraslice a netušili, že v liturgii je to den smut-
ku, protože Ježíš byl odsouzen, ukřižován 
a pohřben. Tehdy se nehrály pašijové hry. 
Dnes se už zase hrají a většinou na Velký pá-
tek. V Koruně uvidíme pašijovou hru v po-
dání vypravěče a komedianta vskutku božího 
Víti Marčíka první čtvrtek v  dubnu. Takže 
o Velkém pátku můžeme zajít do kostela, dr-
žet půst nebo hledat poklad. 
Otvírá se prý země s poklady, to jsme vědě-
li díky Erbenovi. Bílá sobota je den smut-
ku a  jakéhosi tichého očekávání. V  noci 
pak Velikonoce vrcholí v  kostelích oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše, vigilií. V  domech se 
v sobotu bílilo, pekli se beránci, muži pletli 
pomlázky, ženy zdobily vajíčka. 
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je 
největším svátkem celého liturgického roku, 
protože Kristus vstal z hrobu. Slaví se vzkří-
šení, vítězství nad smrtí. V lidových zvycích 
přetrvává jako nejznámější den Velikonoční 
(Červené) pondělí. V tento den se má darovat 
červené vejce a dívka má být vyšlehána (s mí-
rou a láskou), aby byla celý rok zdravá. 
Přeji všem krásné Velikonoce, ať už je bude-
te slavit liturgicky, nebo lidově. Jsou oslavou 
jara, ale také připomínkou života a  smrti, 
světla a tmy, vítězství dobra nad zlem. Téma-
ta viny, zrady, odvahy nebo odpuštění jsou 
prostě nadčasová. 

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Slovo kulturistkyVíťa Marčík opět na scéně: 
tentokrát s velikonočním poselstvím

Víťa Marčík, Moravák a  „zjev 
z  jižních Čech“, jak ho nazvala 
MF Dnes, ale také skvělý kome-

diant a vypravěč, který často lže. A jak 
sám říká divákům: „Lžu kvůli vám, 
protože kdybych mluvil pravdu, tak 
mi nevěříte.“ Jeho charismatický pro-
jev a  interaktivní styl divadla se nedá 
zaškatulkovat. Představení se leckdy 
protáhnou a Marčík živě a dlouho dis-
kutuje s  diváky. Kdo ho viděl jednou, 
má potřebu vidět ho znovu. Platí to pro 
děti i  dospělé. Vedle klasických pohá-
dek, které získaly mnoho ocenění na 
divadelních festivalech v České repub-
lice i v zahraničí, hraje také inscenace 
pro dospělé. V  Radotíně jsme viděli 
například Robinsona Crusoea, Setkání 
před Betlémem, Moravské pašije, La-
byrint světa a další. 4. dubna v Koruně 
představí Mysterium světla.

Před mnoha lety jste chodil normál-
ně do práce, do rožnovské Tesly. Kdy 
vás napadlo začít s divadlem napl-
no, živit se jím?
Napadlo mě to na nočních směnách 
v  Tesle v  Rožnově pod Radhoštěm 
v roce 1985, kdy jsem, pokud to šlo a vše 
fungovalo, psal za zvuku mašin scénáře 
do našeho amatérského divadla S.O.S. 
Stát se divadelníkem mi však dovolila až 
svoboda v roce 1990. Bohu díky!

Asi to vyžadovalo velkou odvahu, 
a  nejen víru v  zájem diváků. Měli 
jste už děti, úplně jste změnili život 
i bydliště? 
Ano, měli jsme dvě děti a třípokojový 
nádherný družstevní byt u  řeky Beč-
vy. Odstěhovali jsme se do Českých 
Budějovic na ubytovnu a  tam začali 
v Malém divadle. Říkám začali, i když 

do hraní jsem se nejdřív 
pustil sám. Ale bez mé 
ženy Evy, její tolerance, 
odvahy, víry a  Bůh ví 
čeho ještě bych nehrál.

Měl jste nějaký vzor 
nebo inspiraci v diva-
delním světě? Nebo 
nějaký silný divadel-
ní zážitek, který vás 
ovlivnil?
Ano, bylo jich více. Zau-
jal mne například Odin 
Teatr, ale také představe-
ní Imaginativ Černého 
divadla Jiřího Srnce nebo 
Divadlo za oponou. Do-

dnes mě více fascinuje divadlo, které se 
odehrává v  nedivadelních prostorech. 
S divadlem v divadle mívám problém.

Hrajete vlastně skoro celá rodina. 
Máte poslední slovo? A  stojí děti 
o vaše připomínky?
Na tuto otázku se mi špatně odpovídá. 
Já myslím, že nemám poslední slovo. 
Ale je docela možné, že kdybyste se ze-
ptala mé ženy nebo dětí, odpověděly by 
vám jinak. Co se týká připomínek, tak 
syn Vítek si své představy i představení 
chrání až do dokončení. Abych ho co 
nejméně ovlivňoval. Ale samozřejmě 
že mé rady a  připomínky vyslechnou 
a  někdy i  uznají, že nejsou tak úplně 
mimo.

Některá vaše představení jsou 
hodně interaktivní, v Robinsonovi 

v jednu chvíli stála na jevišti snad 
„půlka“ Radotína. Stalo se vám, že 
by někdo kladl odpor nebo „rozlo-
žil“ představení?
To, že někdo na pódium nechce, je nor-
mální. Spíš si dávám za vinu, když ten, 
který nechce, je mnou donucen říci ne. 
Vyčítám si, že jsem to nepoznal. Ptám 
se sám sebe, kde jsem udělal chybu, že 
se jeho nechuť neproměnila v  touhu 
a radost nebrat se na chvíli vážně.

V Radotíně vás uvidíme v předsta-
vení Mysterium světla. V  anotaci 
uvádíte: „Pašije podle Jana a  ta-
jemství vzkříšení, tak jak je upravil 
originální komediant Víťa Marčík.“ 
Co pro Vás znamenají Velikonoce?
Velikonoce jsou pro mě obrovským 
tajemstvím lásky. Jedná se o  svatební 
obřad s  velkým vzkazem: Miluji vás 
všechny, ne jenom židy, křesťany, mo-
hamedány, muslimy, indiány, černé, 
žluté, bílé a já nevím, jak se ještě chce-
me dělit. A na důkaz své lásky za nás 
umírá. 

A je představení Mysterium svět-
la, se kterým přijedete do Koruny 
4. dubna, komedie? 
Na začátku je to trochu legrační. Pro-
tože filozofuji o tom, co bylo na počát-
ku. Jestli slovo, anebo světlo. Jako kluk 
jsem se bál tmy, a  tak jsem dostal od 
táty baterku, abych se nebál. No a děda 
mi ji vzal, abych se bát přestal. A to je 
z legrace fakt všechno. Pak to začne. Už 
se těším na radotínské publikum. 

Dana Radová

Víťa Marčík (s vousy uprostřed) umí zaplnit pódium diváky z hlediště.
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Pjér la Šé‘z představí podstatu snů
Klinický psycholog Petr Knotek, 

známý pod pseudonymem 
Pjér la Šé´z, bude mít ve středu 

24. dubna od 19 hodin v kulturním 
středisku U Koruny přednášku o pod-
statě snů a možnostech jejich výkladu. 

Pjér je doslova renesanční člověk. 
Kromě toho, že působí jako psycho-
terapeut, patří i mezi divadelníky, spi-
sovatele a muzikanty. Provozuje sou-
kromou psychoterapeutickou praxi, 
ve které doprovází své klienty na jejich 
cestě při hledání a realizaci osobní 

svobody. Ale také dlouhodobě spolu-
pracuje s Jaroslavem Duškem v diva-
dle Vizita a v představeních Čtyři do-
hody a Pátá dohoda. 

V hudební oblasti hraje a zpívá ve 
znovu obnovené bigbítové kapele Ra-
kousko-Uhersko. Se svými sousedy 
Milošem Ráblem a Jardou Petráskem 
založil také kapelu Dopyjem a pu-
dem, kde působí jako čestný host svě-
toznámý virtuos klasické kytary Pavel 
Steidl. Skupina hraje psychedelický 
bluegrass. Pjér píše také knihy a vydal 

zatím čtyři publikace. Zajímají ho pře-
devším otázky možností lidského bytí 
v tomto světě.

Jeho první knihou, která vyšla v roce 
2008, byl Den svatého Ignora. Tento 
hlubinný román o hledání sebe sama 
je inspirací, jak si lépe uspořádat po-
stoj k životu. Novelu Cesta naproti 
tomu napsal ve stylu realistického 
vizionářství. Dalšími knihami Petra 
Knotka jsou psychologická studie 
Indián a hlubinná studie Psychologie 
souhlasu. 

Představení Tohle není Maryša vyhrálo přehlídku amatérských divadel

Nejúspěšnější inscenaci před-
stavilo na Pražské oblastní 
přehlídce amatérských divadel 

Jeho zatím poslední kniha vyšla nedávno, 
jedná se o román Zmrdztvýchvstání. 
Pjér la Šé´z v něm přibližuje současný 
stav našeho světa – respektive střet sta-
rého kořistnického modelu a nového 
paradigmatu, založeného na vědomější 
spolupráci a harmonii. 

Pjér dobře zná Radotín. Když za-
čínal hrát se svou kapelou, několik 
koncertů odehráli právě v kulturním 
středisku u Koruny, kam se teď po le-
tech vrací. 

Věra Peroutková

(POPAD) Divadlo Maškara. Kromě 
mnoha individuálních ocenění získalo 
představení Tohle není Maryša cenu 

za nejlepší inscenaci, cenu diváků 
a především nominaci na celostátní 
Divadelní Piknik Volyně. POPAD se 
konal v radotínské Koruně na pře-
lomu února a března.

I když se to název vítězného předsta-
vení snaží popřít, o Maryšu se sku-
tečně jedná. A o velmi povedenou. 
Inscenování této klasiky je pravda tro-
chu modernější ve scénografii, práci se 
symboly, ale režisér i soubor bezesporu 
pracovali s velkou úctou k bratrům 
Mrštíkům a stále aktuálnímu dílu ven-
kovského realismu minulého století.

Drama R. Rollanda Hra o lásce a smrti – 
ale také o odvaze, svobodě, totalitě, gi-
lotině, strachu i zradě v podání DS Su-
mus – získalo kromě cen i doporučení 
na Divadelní Piknik Volyně. Oceněná 

představení spojují velmi silné a nad-
časové téma a opravdu vynikající 
herecké výkony. Oba soubory se pře-
hlídky neúčastnily poprvé a byl u nich 
znát velký posun směrem k úžasnému 
amatérskému divadlu. 

Návštěvníci přehlídky POPAD mohli 
vidět další skvělé, dramaturgicky od-
vážné kusy a dobrou práci souborů 
hledajících vlastní cestu a pracujících 
na sobě. Všichni divadelníci, kteří mají 
zájem, si mohli vyslechnout rady, vý-
tky, ale i pochvaly zkušené poroty při 
rozborových seminářích. A jak už to 
v životě bývá, kde je pokora a láska 
k tomu, co děláme, zde k divadlu, je 
znát i posun k lepšímu a radují se sou-
bor i diváci, o porotě nemluvě. Kde vý-
kony přebíjí něčí ego, tam dobré diva-
dlo hned tak nevyroste. 

Ale je to jako ve fotbale, všichni nemusí 
hrát první ligu. Je úžasné vidět tolik 
mladých lidí, kteří by třeba jinak seděli 
u mobilu, jak řádí na prknech, co zna-
menají svět, a volný čas věnují divadlu. 
A když pak na pódiu vystoupí soubor 
ve věku našich babiček a rozjedou tam 
svoji Šuškandu a Šeptandu, tak to už jen 
sedíte s otevřenou pusou a respektem. 

Pražská oblastní přehlídka amatér-
ského divadla tentokrát pro děti se 
bude opět v Koruně konat 13. a 14. 
dubna. Zúčastní se jí mimo jiné i Di-
vadelní spolek Křoví, který v Koruně 
již pár let pravidelně hostuje, s pohád-
kou Jana Wericha Královna Koloběžka 
1. Program bude upřesněn na face-
booku U Koruny a na internetových 
stránkách www.ukorunyradotin.cz. 

Dana Radová
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Představení Tohle není Maryša zaujalo moderním pojetím.
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Trabantem až na konec světa, 
2. dubna od 17.30 h

Cestovatel Dan Přibáň a jeho par-
ta se rozhodli vypravit na 21 124 
kilometrů dlouhou cestu napříč 

Jižní Amerikou. A aby to nebylo moc 
jednoduché, nejeli jen trabantem. 
Sestava snů v  mezinárodním týmu 
Čechů, Poláků a  Slováků patří podle 
Dana „buď do blázince, nebo na šro-
tiště“.

Trabantem do posledního dechu, 
9. dubna od 17.30 h
Devítičlenný tým vyrazil z australské-
ho Perthu a pokračoval přes Východní 
Timor, Indonésii, Malajsii a  Thajsko. 

Kino promítne žluté trabanty a další dokumenty

Kromě unikátního cestovatelského zá-
žitku Přibáňův dokument ukazuje, že 
svět se dá projet netradičně v posádce 
dvou trabantů, polského fiatu neboli 
malucha, jawy, a dokonce dvou inva-
lidních vozíků.

Trabantem tam a zase zpátky, 
11. a 16. dubna od 17.30 h, 
20. dubna od 20 h
Velká cesta kolem světa končí! Po-
slední výprava uzavírá cesty žlutých 
trabantů napříč kontinenty ve velkém 
stylu. V  týmu tentokrát není žádná 
žena a  putování smečky mužů v  čele 
s  cestovatelem Danem Přibáněm na-
bírá často divoké obrátky. Žlutý cir-

Výherci z minulého čísla:
Zdeněk Aron, Radotín
Pavel Fousek, Radotín
Pavla Fajmanová, Zbraslav

Knížka,
kterou do soutěže věnovalo

díky spolupráci s

Kino Radotín 
odměňuje své diváky pravidelně!
Přijďte se taky nechat odměnit. :)

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. 4. obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Úterní detektivky 
Pašerák, 2. dubna od 20 h
Ve svém novém celovečerním 
snímku se Clint Eastwood kromě 
režie ujal i hlavní role a stoupnul 
si před objektivy kamer v dopro-
vodu Bradleyho Coopera (Zrodila se 
hvězda), Laurence Fishburnea (John 
Wick 2), Michaela Peñaa, Dianny 
Wiestové nebo Andyho Garcii. 

Odnikud, 9. dubna od 20 h
Život Katji se otřese v základech, 
když při bombovém útoku přichází 
o syna a manžela. V hlavní roli thri-
lleru Fatiha Akina o pomstě a spra-
vedlnosti exceluje Diane Kruger, 
která za tuto roli získala na festivalu 
v Cannes cenu za nejlepší ženský 
herecký výkon.

Zjevení, 16. dubna od 20 h
Jacques je novinářem v jedné z vel-
kých regionálních redakcí ve Francii. 
Jeho pověst nestranného a talen-
tovaného investigativního novináře 
upoutá pozornost Vatikánu, který 
jej najme na speciální vyšetřování. 
V jedné malé francouzské vesnici to-
tiž údajně došlo ke zjevení.

Modlitba, 23. dubna od 20 h
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, 
který se přijíždí se svou závislostí 
na heroinu poprat do katolického 
rehabilitačního centra ve francouz-
ských Alpách, je studií (ne)dobro-
volné řehole a proměny prchlivého 
adolescenta ve svébytnou duchovní 
bytost. 

Tísňové volání, 30. dubna od 20 h
Asger Holm, bývalý policista, kte-
rému byla přidělena služba na 
tísňové lince, odpoví na volání od 
unesené ženy. Když je hovor náhle 
přerušen, začíná po ženě a jejím 
únosci pátrat. 

Balet v kině 
Labutí jezero, 14. dubna od 16 h
Jeden z nejznámějších světových 
baletů Labutí jezero v podání sólistů 
a baletního souboru Pařížské opery. 
Nezapomenutelnou hudbu Petra 
Iljiče Čajkovského přivedli v Paříži 
k novému tanečnímu životu cho-
reografové Marius Pepita a Lev Iva-
nov podle úchvatného a poetického 
zpracování, které pro pařížský balet 
připravil v roce 1984 Rudolf Nurejev.

Další tipy kina

kus jede z  Indie až domů. Překonává 
Himálaj i  diktatury, láme výškové 
rekordy i prchá před policií. Přestože 
jde mnohokrát do tuhého, mezinárod-
ní česko-slovensko-polská posádka 
bojuje se všemi nástrahami s  černým 
humorem, sebeironií a občas na hraně 
politické korektnosti. 

Manželské etudy: Nová generace, 
3. dubna od 17.30 h
Mirka a  Kuba se seznámili na tech-
noparty, narodila se jim dcera a  roz-
hodli se vzít. Svatbou začíná sedm let 
štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá 
dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také 
lákadlům a záludnostem života v sou-
časném Česku. Přichází stěhování za 
město, druhé dítě, hypotéka, krize. 
Dokáže rodina společně překonat nej-
větší překážku? Pomocí časosběrné 
metody zachycuje Hana Třeštíková ve 
svém režijním debutu soukromá dra-
mata strhujícím způsobem. Navazuje 
tak na dílo své matky Heleny, která 
tento populární formát proslavila.

Monetovy lekníny – magie vody 
a světla, 10. dubna od 17.30 h 
a 25. dubna od 20 h
Co inspirovalo génia a  bezpochyby 
největší jméno impresionismu k  sérii 
obrazů leknínů? Cestu za dokona-
lým zachycením neopakovatelného 

V dubnu si v radotínském kině přijdou na své také milovníci dokumentárních filmů. Premiérově uvidí nej-
novější a podle všeho poslední snímek z cestování kolem světa, které po několik posledních let podnikala 
skupina dobrodruhů za volanty trabantů a jiných vozítek v čele s Danem Přibáněm. Kromě filmu Trabantem 
tam a zase zpátky Kino Radotín promítne také nové díly dokumentů Manželské etudy a Putování tučňáků.

Kompletní program Kina Radotín naleznete na str. 5.

okamžiku přibližuje Ross King, jeden 
z  předních odborníků na Monetovo 
dílo.

Putování tučňáků: Volání oceánu, 
18. dubna od 17.30 h
Příběh malého tučňáka, připravující-
ho se na svou první cestu k moři, nás 
zavádí do ledového království vzdále-
né Antarktidy. Tak jako každý tučňák, 
i náš hrdina naslouchá tajemnému vo-
lání, které ho vábí na dalekou pouť do 
neznáma. V zásadních chvílích dospí-
vání jsou mu oporou matka a moudrý 
otec, který díky svým zkušenostem 
a  autoritě dodává odvahu i  dalším 
členům skupiny a  pomáhá jim čelit 

těžkostem a  nástrahám. Pokračování 
oscarového snímku Putování tučňáků 
natočil režisér Luc Jacquet v rozlišení 
4K, s využitím nejmodernějších tech-
nologií včetně ponorek a dronů.

Putování se sobíkem, 13. dubna 
od 15.30 h
Putování se sobíkem vypráví o boji za 
přežití malého divokého soba, křehké-
ho a zranitelného, který se musí potý-
kat s  nebezpečím a  výzvami, které ho 
čekají během jeho prvního roku života. 
Jeho velké dobrodružství se odehrává 
v překrásných krajinách Laponska.

Westwood: Punk, Icon, Activist, 
24. dubna od 17.30 h
Od doby, kdy společně se svým bývalým 
partnerem a  manažerem skupiny Sex 
Pistols Malcolmem McLarenem stála 
u  zrodu punkového hnutí, redefinuje 
Vivienne Westwoodová už 40 let brit-
skou módu a  stojí za celou řadou těch 
nejvýraznějších modelů naší doby. 

(kin)

Tři filmy, které zaujaly na Oscarech
Radotínské kino vybralo pro své diváky trojici 
filmů, jež zaujaly na letošním předávání americ-
kých Oscarů.
Favoritka, 12. dubna od 20 h

Olivia Colman, Rachel Weisz 
a Emma Stone v hlavních rolích 
velkolepého historického dra-

matu z počátku 18. století. V  té době 
Anglie válčí s  Francií. Anglická krá-
lovna Anna je nemocná a  náladová. 
Někdy až příšerně náladová. Zemi za 
ní víceméně řídí její společnice a pří-
telkyně lady Sarah. Co se však stane, 
když se královnina přízeň obrátí smě-
rem k nové služebné Abigail, nad níž 
dosud držela lady Sarah ochrannou 
ruku? Film získal dvě ceny na festiva-
lu v Benátkách, Zlatý glóbus a Oscara 
pro herečku v hlavní roli.
 
BlacKkKlansman, 17. dubna od 20 h
Neuvěřitelný příběh historicky první-
ho černošského policisty v  Coloradu, 
který se rozhodl vetřít do Ku-klux-kla-

nu. Režisér Spike Lee boduje s černou 
krimi komedií, která je sice retro, ale 
zároveň mrazivě aktuální. Film získal 
Oscara za svůj scénář napsaný podle 
skutečných událostí.

Nikdy neodvracej zrak, 26. dubna 
od 19 h
Film Nikdy neodvracej zrak vyprá-
ví strhující drama o  osvobozující síle 
umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho 
hrdinů je inspirován skutečnými udá-
lostmi i  osobami a  překlenuje tři éry 
německé historie, během nichž malíř 
Kurt Barnert prožil své dětství v naci-
stickém Německu, dospíval v komuni-
stickém východním Německu a  svůj 
umělecký vývoj završil v  západním. 
Film byl nominován na Oscara mezi 
neanglicky mluvenými snímky 

(kin)

Cestu kolem světa ukončily žluté trabanty trasou přes Indii a Čínu zpět do Evropy.
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Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu

www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 

informační měsíční periodikum 
Noviny Prahy 16 pro správní obvod 
Prahy 16 (Radotín, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává 
Městská část Praha 16 v nákladu 10 000 
výtisků. V případě zájmu inzerovat 
v našem periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po 
dobu 12 měsíců od zveřejnění 
posledního inzerátu dostupné na 
webových stránkách MČ Praha 16 
v sekci portál inzerentů, který 
naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Věra Peroutková
tel.: 257 911 746

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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www.sluzbyzbraslav.cz
poskytování služeb pro rodiny a domácnost

opravy a údržba potřeb pro domácnost

montáž nábytku, zámečnické práce

zednické a stavební práce malého rozsahu

odvoz odpadu do sběrného dvora 

jiné služby dle domluvy

Hodinová sazba: 190,- Kč

TEL: 774 620 618
Volejte po 14 hodině

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Stěhování a doprava. 

Tel.: 773 484 056

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

- plný nebo zkrácený úvazek

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

SOU, Praha – Radotín
přijme učitele/učitelku 

anglického jazyka na zkrácený úvazek.

Požadované vzdělání 

anglický jazyk pro střední školy

Nástup dle dohody

Informace na tel. 257 899 901

Krátký životopis zasílejte na 

e-mail: sou@klapice.cz

Mateřská škola 

Praha 5, K Samoobsluze 211 

přijme učitele/ku
Nabízíme práci v příjemném prostředí 

a nově zrekonstruovaných prostorách,

velkou a vybavenou zahradou.

Nástup možný dle dohody.

Životopis a krátký motivační dopis 

zasílejte na: 

ivana.vocetkova@skolkalipence.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Petra Bartáková a Tomáš Jelínek
Budějovická 1116, Jesenice u Prahy

K dispozici nová smuteční síň s kapacitou 18 míst k sezení + 15 k stání.

17. listopadu 606, Říčany u Prahy
Provozní doba:

Po – Pá 9:00 – 16:00    So – Ne na telefonu
Provozovna tel: 602 156 595

Non stop tel: 702 285 384

www.pohrebjelinek.cz
pohrebjelinek@seznam.cz

Pokud zesnulého odveze jiná než Vámi 
vybraná pohřební služba, nejste v žádném 

případě povinní u ní sjednávat pohřeb. 
Pohřební službu si vybírají pozůstalí 
a jen na nich záleží, ke které pohřební 

službě mají důvěru.

MČ Praha-Lipence vyhlašuje 
konkurs na ředitele/ku MŠ Lipence. 
Přihlášky zasílejte do 23. dubna 12:00 

na ÚMČ Praha-Lipence. 
Podrobnosti na: 

www.praha-lipence.cz

Cateringová společnost
Praha 5 – Zbraslav

přijme paní
na občasnou výpomoc do kuchyně 

více info: Lili Spieglová 602 614 666

email: lilispieglova@bps-catering.cz



|9| Inzerce

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

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

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

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

email:
bagrovani.info@seznam.cz

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24

MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz
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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.,
Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Dana Radová,

Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 28. 3. 2019. 

Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 29. 4. 2019.
Uzávěrka pro inzerci: do 16. 4. 2019.

Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Jana SRPOVÁ

Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140

Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
» vakcinace, čipování, pasy, odčervení
» hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
» vyšetření krve během několika minut
» vyšetření moči a trusu
» dermatologické vyšetření
» kastrace a menší chirurgické zákroky
» ultrazvukové odstranění zubního kamene
» rentgenové vyšetření

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69 
Praha 5 - Radotín

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Barbora Böhmová
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KAM ZA SPORTEM 
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Boxlakrosová aréna TJ Sokol 
Radotín
•  19.–22. 4. Série zápasů 

evropských národních týmů EBox
•  24.–27. 4. Memoriál Aleše 

Hřebeského 

Dostihové závodiště Velká 
Chuchle
•  7. 4. Velká dubnová cena 

a doprovodná gastroakce
•  13. 4. Klusácké dostihy
•  20. 4. Klusácké dostihy
•  22. 4. Memoriál profesora 

Václava Michala
•  28. 4. Memoriál Jaroslava Maška 

Fotbal, 1. ČFL, Radotín
•  6. 4. v 10:15 Olympia Radotín – 

FK Králův Dvůr
•  19. 4. v 10:15 Olympia Radotín – 

TJ Slovan Velvary

Běh RunX
•  20. 4. 12hodinový běh Slavičím 

údolím

Sportovní hala Radotín
•  7. 4. Basketbalový turnaj žáků
•  13.–14. 4. Velký badmintonový 

turnaj mládeže
•  27. 4. Florbalový turnaj vozíčkářů

Zapůjčení přívěsu Zdarma
k nákupu u nás

stavebniny
www.rokal.cz

Fotbalisté Olympie jsou připraveni 
na jaro: od žáků až po muže

S prvními jarními paprsky se 
opět hlásí o slovo fotbal. Jak 
proběhla příprava v jednot-

livých kategoriích?

Nejmenší hráči pod vedením trenéra 
Martina Eismana se celou dobu při-
pravovali v tělocvičně. Od počátku 
března jsou na venkovních hřištích 
a mohou se zdokonalovat v ovládání 
míče, jelikož obratnosti si v tělocvičně 
užili dosyta. Do této kategorie patří 
dívky i chlapci narozeni v letech 2012 
a 2013.

Svoji soutěž však již má mladší pří-
pravka a na tu se svěřenci Benedikta 
Vlčka připravovali ve sportovní hale, ale 
hlavně ve venkovním prostředí. Letos 
poprvé rozehráli zimní ligu a nevedlo se 
jim vůbec zle. Do jarní části by měli být 
připraveni a zoceleni. Trochu drsnější 
zimní podmínky jim zjevně neuškodily.

Zimní příprava starší přípravky se již 
celá odvíjela venku na hřišti a oba trenéři 
Filip Císařovský i Richard Bogdanov si 
pochvalují zlepšení ve hře u naprosté 
většiny fotbalistů. To je důležité, pro-
tože ročník 2008 na podzim přechází do 
mladších žáků, kde se již hrají klasické 
soutěže se sestupy i postupy a je zapo-
třebí udržet a zlepšovat umístění v sou-
těži, kterou vybojovali jejich předchůdci.

Mladší žáci trenérů Marka Eismana a Fi-
lipa Tuháčka se třikrát týdně připravo-
vali na hřišti a o víkendech startovali na 
venkovních turnajích nebo v přátelských 

zápasech. Je to první mládežnický tým, 
u něhož zimní příprava již někdy i „bo-
lela“. Nejcennějším podzimním skalpem 
tohoto mužstva byla výhra nad žáky 
Bohemians 1905 a dělají vše pro to, aby 
na jaře toto podzimní soutěžní vítězství 
zopakovali i v Radotíně. 

Starší žáci Radka Janovce i mladší do-
rost, kde působí jako trenér Jiří Býma, 
se tradičně zapojili do zápasů zim-
ních lig. Žáci na Motorletu a dorost 
na Zličíně. Do všech výše uvedených 
družstev přijímá fotbalový klub nové 
zájemce. To znamená od ročníku na-
rození 2002 až do ročníku 2013.

„C“ mužstvo dospělých mělo sice po-
vedenou přípravu, ale současně ne-
uvěřitelnou smůlu o víkendech, kdy 
jejich přípravné zápasy zhatilo počasí 
nebo nemoc v družstvech soupeřů. 
Odehrálo pouze dvě utkání. Kádr 
mužstva byl rozšířen o brankáře Ser-
geje Bulbaka, který přišel z Malešic. 
„B“ mužstvo již standardně prokazuje 
vysokou kvalitu, kterou potvrdilo do-
mácím vítězstvím v přátelském utkání 
nad divizním Hořovickem 2:1. Kádr 
zůstal beze změny. Postup do Praž-
ského přeboru by mužstvu slušel. 

Nejvíce změn bylo tradičně v třetiligo-
vém „A“ mužstvu. Po podzimní části 
opustili kádr Artemuk (přestup do za-
hraničí), Dancák, Petryk a Zubashivskij 
(návrat do Dukly Praha). Tým byl po-
sílen o Milce z Písku, Volka z Viktorie 
Žižkov a Písačku z Liberce. Ze zahraničí 

přišli Senegalec Sarr, Kypřan Demosthe-
nous a Ukrajinec Zahranychnyy. 

Všechny podrobnosti je možné sle-
dovat na nových internetových strán-
kách klubu www.olympiaradotin.cz. 

Jan Kořínek

Fotbal v Lipencích letos 
oslaví 100 let

Rok 2019 je pro lipenecké fot-
balisty nad jiné významný. 
Připomínají si 100 let od za-

ložení organizovaného fotbalu v obci. 
V roce 1919 vznikl v bývalém hostinci 
U Lišků (dnes Lip Kafe) předchůdce 
dnešního klubu TJ Sokol Lipence, a to 
SK Lipany. 

„Toto kulaté jubileum si připome-
neme v sobotu 15. června na hřišti 
v Lipencích. Uspořádáme fotbalově-
-společenské odpoledne, jako jsme 
to udělali při oslavách 90 let nebo při 
třech dalších skvělých akcích,“ říká 
hlavní organizátor, sekretář a mís-
topředseda klubu Antonín Kříž. 

„Chceme, aby se bavila celá rodina. 
Své umění předvedou všechny or-
ganizace v Lipencích, uvidíme hrát 
slavné postavy fotbalové historie 
v čele s nejlepším ligovým střelcem 
Horstem Sieglem a kapitánem repre-
zentace Ivanem Haškem, připravíme 
dětskou herní zónu se skluzavkou, 
skákacími hrady, rodeem, tombolu 
a večer bude koncert skupiny Vulture 
a diskotéka,“ dodává.  

Jedním z prvků oslav bude i vý-
stava fotografií z historie. „Prosíme 
všechny, kdo doma najdou histo-
rické fotografie, aby je ofotili nebo 
naskenovali a poslali na mail sokol.
lipence1919@gmail.com,“ žádá An-
tonín Kříž. „Nebo je přineste na hři-
ště či oslovte někoho z výboru, my se 
o okopírování postaráme. Kontakty 
jsou na www.sokollipence.cz.“

Náklady na akci rozhodně půjdou 
do menších stovek tisíců. Proto TJ 
Sokol Lipence přivítá každého spon-
zora nebo partnera akce a nabízí 
adekvátní zviditelnění jak přímo při 
oslavě, tak na webu a Facebooku. 
Zájemci mohou napsat na klubový 
mail (viz výše), případně se ozvat na 
Facebooku. 

(jkl)

OSLAVA 100 LET FOTBALU 
V LIPENCÍCH

sobota 15. 6. od 14 hodin 

Inzerce
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Největší sportovní událostí je v Radotíně tradičně Memoriál Aleše Hřebeského. Aréna před sokolovnou přivítá už 26. ročník tohoto 
boxlakrosového turnaje. Koná se od středy 24. do soboty 27. dubna. I letos se do Radotína sjedou týmy z celého světa, aby se utkaly 
na turnaji, který má v zahraničí vynikající renomé. Zájem týmů o účast přesahuje kapacitu akce. 

Boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského 
opět přivítá týmy z celého světa

O prestižní trofej bude stejně 
jako v minulém roce bojo-
vat 24 mužstev. Obhájcem 

loňského titulu je tým Tel Aviv La-
crosse s řadou hráčů izraelské repre-
zentace a silným zázemím v USA. 
Vrátí se i kanadské týmy Nova Scotia 
Privateers a Alberta Warriors. 

Po roční pauze přijedou zápolit do 
arény před radotínskou sokolovnou 
Pioneers z Britské Kolumbie, vítězové 
z roku 2015, kteří nahradí ontarijské 
Green Gaels. Novým a exotickým tý-
mem bude výběr Hongkongu. Jeho 
úroveň je hádankou, field-lakrosová 
reprezentace této země však hraje na 
solidní úrovni. 

Dalšími nováčky budou GSI Gri-
zzlies z Norska a tým Moon Bears 
složený z amerických a kanadských 
hráčů. A vracejí se téměř všichni tra-
diční účastníci z USA, Irska, Anglie, 
Skotska, Švédska, Finska, Německa, 
Rakouska, Slovenska, Turecka a Švý-
carska. 

O titul budou usilovat i domácí 
Custodes, kteří vloni skončili třetí, 

a také mladí LCC Wolves. Ti si brousí 
zuby na vylepšení svého 18. místa 
z roku 2018. Uspět budou chtít i zbý-
vající dva české týmy – SK Lacrosse 
Jižní Město a TJ Malešice.

Turnaj začíná ve středu 24. dubna 
dopoledne a poběží až do sobotního 
večera. V programu se najde místo 
i pro dětský kemp a exhibiční zápasy 
nejmenších lakrosistů. 

Část zápasů turnaje se odehraje na 
černošickém zimním stadionu. Vr-
cholem pátečního večera budou semi-
finálové zápasy, finále je na programu 
v sobotu od 20 hodin. Turnaj završí 
tradiční ohňostroj.

Memoriál si za dobu své existence 
vybudoval prestižní postavení mezi 
světovými lakrosovými akcemi a je 
proslavený nejen vysokou sportovní 
úrovní, ale hlavně jedinečnou atmo-
sférou.

Program a další informace o turnaji 
přinášejí internetové stránky www.
AHMemorial.cz. 

Ondřej Mika

VELIKONOČNÍ OCHUTNÁVKA: ZÁPASY EVROPSKÝCH REPREZENTACÍ

I letos bude Memoriálu Aleše Hřebeského předcházet European Box-lacrosse Invitational (EBox). Jedná se o sérii 
přípravných zápasů evropských reprezentačních týmů. Jelikož se letos na podzim koná v kanadském Langley 
nedaleko Vancouveru boxlakrosové mistrovství světa, je zájem o účast na radotínské zápasové šňůře mimořádný. 

Od pátku 19. dubna do pondělí 22. dubna tak bude v radotínské lakrosové aréně zápolit jedenáct evropských 
reprezentací doplněných o výběr Hongkongu a o kanadskou reprezentaci do 20 let. Proti Kanaďanům nastoupí 
i domácí LCC Wolves. Jejich zápas je na programu v sobotu 20. dubna od 16 hodin.
 
Rozpis zápasů na www.AHMemorial.cz. 

(mik)

„Honza je pro nás v le-
tošní sezóně bezesporu 
klíčovým hráčem. 

Jedná se především o vynikajícího 
střelce z dlouhé i střední vzdálenosti 
a hráče, který je díky své všestran-
nosti využitelný na několika pozi-
cích,“ říká Adam Peřinka, trenér 
radotínských Vlků a dodává: „U nás 
nastupuje hlavně na pozici 5 nebo 4, 
přičemž mnoho našich systémů je 
směřováno tak, aby míč končil právě 
v jeho rukách, z čehož pak těží celý 
tým. Honza Zídek je pro nás velkým 
přínosem i mimo hřiště, je vzorem 
pro spoustu dětí z naší mládežnické 
akademie.“

Jan Zídek

Sportovní hvězda měsíce 
března: 

Basketbalista Jan Zídek byl ve svých 19 letech 
tahounem BK Wolves Radotín v základní části 

druhé ligy. V každém zápase zaznamenal 
v průměru 19 bodů.

Kmenový hráč USK Praha je v ra-
dotínském týmu letos na hostování. 
A jaké budou další kroky v kariéře 
nadějného hráče, který je synem Ji-
řího Zídka ml., jenž jako první hráč 
z Česka okusil americkou ligu NBA, 
a vnukem basketbalové legendy Ji-
řího Zídka st.? „Honza by rád zkusil 
studium a hraní basketu na americké 
univerzitě, stejně jako se to povedlo 
mně. Jsme v kontaktu s několika ško-
lami, snad na některé z nich dostane 
stipendium. Mohl by tak nadále kom-
binovat studium a basketbal ve vysoce 
konkurenčním prostředí,“ říká Janův 
otec Jiří Zídek ml. 

(buč)
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Jan Zídek (v bílém) patří k letošním oporám radotínských basketbalistů.

MALÍ LAKROSISTÉ HRÁLI RAGBY, DĚVČATA S POHÁRY

Radotínští lakrosisté v kategorii do 10 let zařadili do přípravy ragby. V březnu se utkali na hřišti s umělým povrchem na radotínském 
stadionu s ragbyovými oddíly a nevedli si vůbec špatně. Většinu zápasů vyhráli. Po zápasech pak v aréně před sokolovnou naopak 
svým vrstevníkům z ragbyového oddílu Olymp Praha ukázali, jak se hraje lakros. 

Děvčata v radotínské hale odehrála druhou březnovou neděli několik vítězných zápasů: Piranhas U10 a Piranhas U13 získaly v letoš-
ním ročníku zimní ligy celkové 1. místo a Harpyje U16 obsadily 2.místo. 

(buč)

Loni si pohár z Radotína odvezli boxlakrosisté z Izraele.
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Krytá sjezdovka mezi 
Radotínem a Chuchlí?

Média v posledních týdnech při-
nášela články o kryté sjezdovce 
a dalších nových sportovištích 

na pomezí Radotína a Chuchle. „Ob-
rázky jsme viděli už v roce 2017 a od 
té doby jsme u tohoto projektu neza-
znamenali další posun,“ říká Miroslav 
Knotek, místostarosta Radotína. Zatím 

není jasné, kdo by byl jeho 
investorem, a známé nejsou 
ani termíny výstavby. 

Areál má nabídnout kry-
tou sjezdovku, rychlobrus-
lařský ovál, zastřešený ve-
lodrom, běžecký tunel, ale 
také hřiště na curling, hokej 
a cyklistický velodrom. „Je 
to velký a ambiciózní plán, 
hlavně z hlediska investic. 

Možné plusy pro okolní městské části 
vidím v tom, že takový areál potřebuje 
hodně obsluhujícího personálu, a tím 
vzniknou nová pracovní místa,“ uvádí 
Karel Hanzlík, starosta Radotína. 

Prostor nedaleko Strakonické ulice 
je dnes nevyužitý. Území je zanesené 

navážkami mimo jiné z tunelového 
komplexu Blanka, které by se tak 
mohly zlikvidovat. Projekt samotný 
má ještě dlouhou cestu k realizaci. 
S ambiciózním projektem se zatím 
blíže neseznámil ani starosta Ra-
dotína Karel Hanzlík, ale pokud by 
se podle něj vyřešilo ochranné pásmo 
drah, změna územního plánu a jeho 
financování, nebyl by proti realizaci. 
„Protože se jedná prozatím o studii, je 
můj názor rezervovaný, a to z důvodu 
zatím nejasných záležitostí především 
ohledně dopravního řešení při napo-
jení a obslužnosti celého areálu,“ sdě-
luje starosta Hanzlík a dodává: „Tento 
záměr vnímáme jako projekt, který 
by mohl mít pro celou oblast přínos 
a zvýšil by její prestiž.“ 

(buč)
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Areál se sjezdovkou a dalšími sportovišti.
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Horymír odjel do Neumětel 
a přišel masopustní průvod

Ocelové mraky nad probouze-
jící se Prahou nevěštily krásný 
slunečný den, a přesto se již 

po osmé ráno začalo náměstí před 
starou budovou školy pomalu zapl-
ňovat lidmi, kteří si nechtěli nechat 
ujít odjezd vladyky Horymíra do jeho 
rodné vsi Neumětel. Napětí stoupalo, 
ale diváci nakonec byli oceněni – slavný 
rek na svém věrném oři Šemíkovi 
opět „zvládl“ riskantní seskok z Vy-
šehradu a Radotín na své jízdě nevy-
nechal.

Na náměstí ho přivítali zástupci 
místní radnice pod vedením zástupce 
purkmistra Miroslava Knotka, který 
byl na příjezd připraven a po slav-
nostní řeči předal poselství určené 
neumětelskému rychtáři Luďku Ku-
niakovi. Také Horymír pozdravil jemu 
věrný lid radotínský a nezapomněl 
zdůraznit, jak stará je již tato tradice 
a vlastně i on sám. Oficiální program 
pokračoval vystoupením minnesän-
gra Pavla Volodkoviče a po fanfáře 
Otakara Procházky se již Horymír 
s celou svou družinou spěšně vydal na 
dalekou cestu, kterou jeho Šemík tak 
dobře zná.

Zatímco Horymírova sváteční jízda 
má již dlouhou tradici a je zároveň 
symbolickým startem jezdecké se-
zony, masopust se zde teprve za-
bydluje. Přesto letos Radotíňáky 
uchvátil a průvod městem – od 
Koruny celým náměstím Osvobodi-
telů až po Horymírovo (jak jinak!) 

První březnová sobota patřila slavnému vladykovi Horymírovi, masopust-
nímu průvodu Radotínem i reji na náměstí sv. Petra a Pavla.

náměstí a radnici – i následný 
rej masek před kostelem sv. Petra 
a Pavla přilákal dosud největší ná-
vštěvu. A bylo o co stát! Písničky 
lidové, z první republiky i ty noto-
ricky známé ze zábav, všechny ne-
zbytné masopustní masky, scénky 
pod vedením divadelního spolku 
Gaudium v čele s jeho principálkou 
Vlastou Pilařovou i „picnutí“ med-
věda a jeho stažení z kůže – prostě 
nic z toho nesmělo chybět a pocho-
pitelně nechybělo. 

Rovněž tak účastníky pobavili nej-
menší vystupující, ať již z radotín-
ského Sokola, nebo malí odváž-
livci, kteří vystoupali na pódium 

Horymír letos z Radotína vyrazil do Neumětel, příští rok ho čeká opačná trasa.

Masopustní průvod na své cestě Radotínem. Vyrazil od Koruny, pokračoval kolem 
Alberta, dále přes přejezd a přes Horymírovo náměstí dorazil do svého cíle na náměstí 
sv. Petra a Pavla.

Radotínští dobrovolní hasiči kráčeli v čele masopustního průvodu v nových unifor-
mách, které jsou replikami stejnokrojů jejich předchůdců z druhé poloviny 19. století.

Kapela Péro za kloboukem se během masopustního reje starala o dobrou náladu.

a zazpívali písničku. Hned za to také 
dostali pěknou odměnu v podobě 
plyšové hračky. Celým dopoledním 
programem provázela kapela Péro 
za kloboukem a flašinetář, kteří hráli 
k dobré náladě i konzumaci lahod-
ných gastronomických specialit, 
především těch zabijačkových. Závě-
rečnou tečku zajistilo krátce po pole-
dni vystoupení dětí z Fantasy Dance 
Company a jejich taneční i akroba-
tické kousky. 

A pozor! Za rok pojede Horymír 
opačným směrem, z Neumětel do 
Radotína, takže akce bude především 
odpolední. 

Pavel Jirásek

Jarní prázdniny na 
lyžařském výcviku 
se starostou

Tradiční lyžařský výcvikový zá-
jezd uspořádala během letoš-
ních jarních prázdnin radotín-

ská radnice spolu s místní základní 
školou. Účastníci „lyžáku“ zamířili 
do osvědčené chaty Lesanka v obci 
Mariánská v Krušných horách. 

„Počasí jsme si užili rozmanité. Pře-
kvapila nás pořádná chumelenice, 
silný vítr, a nakonec jsme se dočkali 

i sluncem zalitých dnů, po kterých 
se nikomu nechtělo odjíždět domů,“ 
říká Karel Hanzlík, radotínský sta-
rosta a o jarních prázdninách také 
lyžařský instruktor.

Celkem 42 dětí lyžovalo po pět dní 
v areálu rodinného typu na Plešivci 
u Abertam se skvěle připravenými 
sjezdovkami a milou obsluhou. 

(red)

Zbraslavské jarmarky slaví 
páté narozeniny
Farmářské trhy s názvem Zbra-

slavské jarmarky letos slaví páté 
výročí trvání. „Nabízíme kvalitní, 

prověřené české potraviny a řemeslné 
výrobky,“ říká koordinátorka trhů Lenka 
Dvořáková.

Zbraslavské jarmarky se konají od dubna 
do října, každou druhou sobotu dopo-
ledne. Letos stánkaři nabídnou své zboží 
poprvé 6. dubna. Nakupovat je možné 
na Zbraslavském náměstí pokaždé od 
8.30 do 12.30 hodin. 

„Naše motto zní: čerstvé, chutné, do-
mácí. V nabídce převažují regionální vý-
robci a farmáři. Letošní novinkou budou 
produkty z kozí farmy Dřevec, kravské 
sýry farmy Syrer Morava a dobroty z pe-
kárny Kejval,“ láká Lenka Dvořáková.

Součástí každého trhu je bohatý kulturní 
program, který je převážně zaměřen na 
malé návštěvníky. Nabízí kouzelnická či 
divadelní představení, mobilní plane-
tárium, workshopy nebo tvořivé dílny 
zbraslavské organizace Pexeso. Dopro-
vodný program je zdarma.

Další informace je možné vyhle-
dat na internetových stránkách  
www.zbraslavske-jarmarky.cz. 

(red)

„Sanatorkou“ duněl bigbít

Restaurace Pivní sanatorium jako 
každý rok vítala jaro rockovým 
koncertem. V sobotu 16. března 

nejdříve zahrál Vladimír Dvořák, po 
něm nastoupil populární band Beer Sa-
natorium a akce vyvrcholila vystoupením 
Míchaček betonu. S touto kapelou zahrál 
na radotínském Vítání jara také zpěvák 
a kytarista Joe Karafiát, známý z působení 
v uskupeních Garage nebo The Plastic 
People of the Universe. 

(red)
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V restauraci Pivní sanatorium přivítali jaro koncerty.

Lyžařský kurz využíval krušnohorské sjezdovky areálu Plešivec.
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