
Vážení 
spoluobčané, 
tento text píši dří-
ve, než jsou známé 
výsledky druhého 
kola prezidentských 
voleb. Ty prováze-
la z mého pohledu 
dříve nevídaná kampaň, která překonává 
vše, čeho jsme v tom negativním slova 
smyslu byli v minulosti svědky. Na jed-
né straně vyzdvihuji způsob, jakým se ke 
druhému kolu volby postavila Danuše 
Nerudová s Pavlem Fischerem a také 
Marek Hilšer, kteří aktivně podpořili ob-
čanského kandidáta Petra Pavla. Všichni 
čtyři už ve své kampani před prvním ko-
lem volby ukazovali, jak důležitý je pozi-
tivní a převážně věcný přístup k tématům 
a společenskému dění v podobě diskuze 
o záležitostech, které společnost skutečné 
trápí a jež si žádají řešení, i když třeba ne-
populární. 

Na druhé straně stál především An-
drej Babiš, který do boje o prezidentské 
křeslo vyrukoval s drsnou populistickou 
kampaní. Neváhal zastrašovat voliče to-
talitou budoucího politického vedení 
státu a hlavně válkou. Jeho kampaň byla 
bezskrupulózní, morálně nepochopitel-
ná a bez jakýchkoliv opravdových vizí, 
pouze opět prohlubující rozpory ve spo-
lečnosti. Nabízel jen to, co ho provází po 
celou dobu jeho účinkování v politice 
– sebestřednost, ublíženost, osočování 
jiných, vytrhávání slov i vět z kontextu 
a lhaní. V mnohém ještě povýšil to, co za-
sel v předchozích prezidentských kláních 
před ním Miloš Zeman. Oba svou nezod-
povědnou politikou a chováním nepo-
chopitelně rozdělují náš stát a lidi v něm, 
aby dosáhli svého mocenského zájmu. Já 
doufám, že se to tentokrát nepodaří.

Nesmírně mě těší voličské preference 
a vysoká účast radotínských voličů, kteří 
opět dali jasně najevo, že mají o veřejné 
záležitosti enormně velký zájem a že v dr-
tivé většině volí rozumem a srdcem. Ve-
lice vám za tuto občanskou sounáležitost 
děkuji! 

Váš 
Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Nabídka kulturních akcí je opět bohatá
Pestrý celoroční program společenských a kulturních akcí začal v lednu Radotínským bálem 
a v únoru pokračuje masopustním veselím. Radotín nabízí široké kulturní vyžití po celý rok i díky 
štědrosti sponzorů (program akcí na letošní rok naleznete na str. 3).

Inzerce

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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VYKOUPÍME 
VÁŠ OJETÝ VŮZ
ŠKODA Plus

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, 
ale i vykupuje. Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše na protiúčet, 
nebo v hotovosti. 
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Obyvatelé z  okolních městských 
částí i  z  blízkých středočes-
kých měst tak trochu Radotínu 

závidí akce typu Havelské posvícení, 
neckyáda, burčákobraní nebo sérii 
adventních koncertů. Vstupné se 

na ně neplatí a  na pódiu se objevují 
známé zpěvačky a zpěváci. 

Kromě toho pořádá koncertní dny bio-
top a bohatý všestranný program nabízí 
pravidelně každý týden Kulturně-komu-
nitní centrum Koruna. Ještě před 15 lety 

se kultura v Radotíně omezovala jen na 
pár nesrovnatelně menších událostí.

„Velké městské akce, jako jsou Ha-
velské posvícení, burčákobraní, oslava 
Dne dětí, ale i další můžeme pořádat jen 
díky štědrosti našich sponzorů. Z jejich 

darů pokrýváme většinu nákladů na 
odměnu pro zpěváky, kapely a další vy-
stupující,“ říká starosta Karel Hanzlík. 
Kromě radotínských firem se vedení 
radnice daří získávat příspěvky na akce 
také od společností s celopražskou pů-
sobností. „Jedná se o  více než desítku 
firem, které nám pravidelně přispívají 
na náš bohatý kulturní program. Plně 
se z těchto peněz pokryjí náklady nejen 
na vystupující, ale také na technické za-
jištění akcí,“ dodává Karel Hanzlík.

Menší příjmy spojené s  pořádáním 
velkých městských akcí plynou z proná-
jmu stánků. Vstupné radnice na burčá-
kobraní nebo posvícení nevybírá, výjim-
kou byly akce pořádané v době spojené 
s koronavirovými vládními opatřeními, 
kdy bylo nutné kontrolovat a  provádět 
testy na covid. „Díky těmto pořadatel-
ským opatřením jsme mohli přesně spo-
čítat, kolik návštěvníků naše akce mají. 
Burčákobraní navštívilo v roce 2021 asi 
pět a půl tisíce lidí a na dvoudenní po-
svícení zavítalo deset tisíc radotínských 
i mimoradotínských občanů,“ vypočítá-
vá starosta Karel Hanzlík. 

Podle něj prospívá pořádání velkých 
městských akcí sousedským vztahům 
mezi obyvateli Radotína. „Lidé se na 
akcích setkávají, více se identifikují 
s místem, kde žijí. Jsme rádi, že naše 
městská část není jen noclehárnou, 
kam by lidé přijížděli po práci a kde by 
nenašli žádné vyžití. Naopak, Radotín 
má co nabídnout po stránce kultury 
i sportu,“ říká Karel Hanzlík. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3

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

Radotínští 
hasiči v roce 
2022:
Zasahovali 
v Českém 
Švýcarsku, 
pomáhali 
uprchlíkům

Rozhovor 
s Adamem 
Peřinkou:
Basketbalisty 
čeká dlouhý boj 
o první ligu

Psychiatr 
Karel Nešpor 
v Koruně: 
V hlavní roli 
stres. Jak na 
něj?
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Loňský masopust se poprvé konal na dvoře Koruny, letos stánky obsadí také ulici před tímto kulturně-komunitním 
centrem.
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Lávka svítí chodcům i cyklistům na cestu

Na radotínských nástupištích 
probíhají dokončovací práce, 
chystá se instalace kamerového 

sytému a  odstartovala stavba nové 
výpravní budovy.

Vlaky směrem do Prahy už začínají 
jezdit z nového prvního nástupiště ved-
le Vrážské ulice. Kvůli instalaci bezpeč-
nostního zařízení však někdy pojedou 
i  z  jiných nástupišť. „Do půlky února 
probíhá aktivace definitivního zabez-
pečovacího zařízení, nástupiště pro 
odjezd a příjezd vlaků se budou v čase 

měnit. Od konce února je však již až na 
výjimky počítáno s odjezdy vlaků směr 
centrum Prahy z nástupiště č. 1 a směr 
Beroun z nástupiště č. 3,“ říká Michal 
Krošlák ze Správy železnic.

Na všech třech nových nástupištích 
se postupně objevují informační tabu-
le s  údaji o  odjezdech vlaků. V  obou 
podchodech už fungují a  informace 
pro cestující přinášejí také na nástupi-
šti číslo 3. 

Na prvním a druhém nástupišti za-
tím nejsou, nejdříve je nutné dokončit 

Stavba nové lávky přes Berounku 
spěje do finále. Večer a v noci už 
svítí pěším a cyklistům na cestu, 

hotový je také vstup z radotínské stra-

Do centra Prahy pojedou 
vlaky z prvního nástupiště

Ocelová konstrukce nové výpravní budovy
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Skončila oprava propustku 
Šachetského potoka

Před více než pěti lety zasáhly 
Radotín silné povodně. Šachet-
ský potok, přitékající z  Kosoře 

Černou roklí, se kousek před ústím 
do Radotínského potoka rozlil po 
okolí a zaplavil ulice i blízkou stanici 
profesionálních hasičů. Příčinou byly 
extrémně silné srážky a nízká kapacita 
propustku. Jeho rekonstrukce začala 
loni v létě a skončila před Vánoci. 

„Propustek pod ulicí K Cementárně 
prošel v  minulosti nevhodnou úpra-
vou. Stavbaři pod silnici umístili po-
trubí, které se před pěti lety ukázalo 
jako příliš úzké,“ říká radotínský sta-
rosta Karel Hanzlík. Na konci školní-
ho roku 2017 se Radotínem prohnala 
takzvaná blesková povodeň. Největší 
problémy nezpůsobila Berounka, ale 
Šachetský potok. Voda zaplavila nejen 
profesionální hasiče V Sudech, garáže 
zdravotnické záchranné služby, valila 
se ulicí K Cementárně až do Vápenné, 
kde zatopila několik domů. 

Vydatné lokální srážky udělaly 
z  jindy drobného potoka takovou 
vodní masu, kterou potrubí nezvlád-
lo pojmout. Městská část Praha 16 od 
této události usilovala o opravu pro-
pustku tak, aby k podobným situacím 
už nedocházelo. „Nejdříve jsme mu-
seli vyřešit majetkové poměry a část 
inkriminovaného koryta v  blízkosti 
ústí získat od Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových  
(ÚZSVM) do správy Městské části 
Praha 16. Teprve poté jsme mohli 
usilovat o  zajištění finančních pro-
středků na stavební úpravu z rozpoč-
tu hlavního města,“ vysvětluje Karel 
Hanzlík. Radnice následně zkoor-
dinovala opravu propustku s  rekon-
strukcí mostu a vozovky.

Jednalo se o  kombinaci dvou růz-
ných projektů rozdílných investorů, 
proto bylo nutné stavbu časově na-
plánovat a jejich požadavky sjednotit. 
Koordinační schůzka všech zúčastně-
ných společností byla na radotínskou 
radnici místní samosprávou svolána 
začátkem března 2022. „Přestože fi-
nance na úpravu kapacitně nevyho-
vujícího ústí Šachetského potoka byly 
v  rozpočtu hlavního města Prahy už 
v roce 2020, kvůli vleklým výběrovým 
procesům a koordinaci stavby i s opra-
vou vozovky mohla být stavba zahá-
jena až na začátku loňských letních 
prázdnin,“ uvádí Karel Hanzlík. 

Rekonstrukce napojení Šachetské-
ho potoka si vyžádala uzavření hlavní 
silnice v ulici K Cementárně, pod kte-
rou procházelo nevyhovující potrubí. 
Objížďka vedla po nevyužívané sou-
běžné komunikaci pod Radotínskými 
skalami. Tu radnice získala do správy 
uzavřením darovací smlouvy rovněž 
s ÚZSVM. 

(hej)

podhledy obou zastřešení. Čeká se na 
příznivé klimatické podmínky, infor-
mační tabule se tak nejspíš na těchto 
dvou platformách objeví až v průběhu 
jara. Displeje zamíří také ke vstupům 
do obou podchodů, Správa železnic 
plánuje jejich montáž do konce břez-
na.

Rušno už je také vedle staré výprav-
ní budovy, kde začala stavba konstruk-
ce nového objektu. Technologická část 
staré výpravní budovy (ta část vedle 
vstupu do podchodu naproti Bille) do-
stane do konce června novou fasádu.

„Od března do června stavbaři upra-
ví novou zpevněnou plochu v  místě 
bývalé skládky uhlí, provedou oploce-
ní této plochy, postaví protihlukovou 
stěnu v ulici Vrážská a cyklopřístřešek 
s  přístupovými komunikacemi,“ vy-
jmenovává další práce Michal Krošlák. 

Zatímco v  Radotíně je provizorní 
lávka nad kolejištěm už minulostí, po-
dobná stavba se v  půlce února kvůli 
bezpečnosti chodců objeví u přejezdu 
ve Velké Chuchli. 

(buč)

ny. Na té zbraslavské proběhne finální 
úprava napojení lávky na komunika-
ce kvůli chladnému počasí až na jaře. 
V  lednu probíhala postupná montáž 

tlumičů, které stabilizují pohyby most-
ní konstrukce. Hotová je úprava břehu 
Berounky na zbraslavské straně.

(red)

Nová podoba propustku potoka pod hlavní silnicí

Bleskovou povodeň v roce 2017 
zavinilo úzké potrubí.
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Jaké kapely a interprety pozvat?
Pokračování ze str. 1

Kulturní Radotín

KVALITNÍ ZÁZEMÍ A PESTRÁ 
NABÍDKA

Kultura je pevnou součástí ra-
dotínského života. Během po-
sledních 15 let jsme hodně pra-

covali na tom, aby kultury přibývalo –  
v rámci finančních možností navazu-
jících na úsporná opatření, která byla 
v rámci efektivity chodu radotínského 
úřadu od roku 2008 učiněna. 

Změny odstartovala rekonstrukce 
Koruny, která do té doby mimo jiné 
fungovala i jako tělocvična. Dnes nabí-
zí moderní sál s předloni dokončeným 
dvorem, kavárnou a  dalšími prostory 
pro bohatý kulturně-komunitní život 
v  naší městské části. Také kino jsme 
úplně zrekonstruovali, aby dostalo 
moderní zázemí pro perfektní audiovi-
zuální zážitky. 

Zavedli jsme tradici velkých měst-
ských akcí, jako jsou masopust, burčá-
kobraní a Havelské posvícení. Sehnali 
jsme sponzory, kteří nám umožňují 
pořádání takových akcí tím, že uhra-
dí program vystupujících. Radotín-
ští obyvatelé mají možnost potkat se 
několikrát ročně na koncertech nebo 
u sklenky vína. Pěstujeme touto cestou 

dobré sousedské vztahy. Se svou kul-
turní nabídkou se přidal také biotop 
s  atraktivním zázemím v  sousedství 
vodní plochy.

Mnoho kulturních akcí se už stalo 
pevnou a  vyhledávanou tradicí. Platí 
to kromě zmiňovaných také pro sérii 
adventních koncertů. Ani to ale není 
vše. Pro nejmenší pořádáme pravidel-
ně Dětský den nebo jarní bezpečnostní 
akci na dopravním hřišti. Čaje o třetí či 
pořádání poznávacích výletů jsou zase 
vítanou zábavou pro seniory a všechny 
generace přicházejí na divadelní před-
stavení nebo na koncerty do Koruny. 

Je toho hodně, či málo? Opozice 
jistě bude minimálně tvrdit, že je to 
samozřejmost. Ale stačí se podívat po 
okolí a objektivně konfrontovat, jak to 
s kulturně-společenským děním dlou-
hodobě vypadá například u  našich 
sousedů.

Kultura má v  Radotíně své pevné 
místo. Stejně jako sport nebo další ob-
lasti společenského života. A my věří-
me, že si je umíte užít!

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

V KULTURNÍ NABÍDCE CHYBĚJÍ 
KVALITNÍ NOVINY
Kulturní nabídka v Radotíně je jistě pes-
trá a zajímavá. Měli bychom si ale uvě-
domit, že už padesát let žijeme v Praze! 
Tedy v hlavním městě bohaté evropské 
země, ve městě, které je synonymem 
kultury a  jež právě pro tu kulturu zná 
celý svět už po staletí. Pestrá a zajíma-
vá kulturní nabídka zde musí být stej-
nou samozřejmostí jako tekoucí voda, 
elektřina a všeobecná gramotnost. Te-
prve kdyby tomu bylo jinak, stálo by to 
za zmínku. Netvařme se tedy, prosím, 
jako bychom byli víska v polích, která 
jen dobrodiním osvícené vrchnosti v té 
pustině docela neuvadne. A nechvalme 
se za to, že prostě děláme svou práci. To 
by mělo patřit někam k té vodě, elektři-
ně a gramotnosti. Palčivější už je otázka 
dlouhodobé ekonomické udržitelnosti 
zdejší kulturní infrastruktury. Uvidí-
me, zda prostory budeme umět napl-
ňovat obsahem a zda se i do budoucna 
lze spoléhat na dotace a  granty. V  té 
kulturní nabídce nám však dosud po-
vážlivě chybějí opravdové noviny. Tedy 
noviny, které nebudou jen reklamním 
letákem vedení radnice, přehlídkou 

úspěchů a  developerským katalogem, 
ale tím, čím mají být – novinami s kva-
litní a  na aktuálním vedení radnice 
nezávislou žurnalistikou. (Namátkou: 
dostali třeba ti nespokojení rodiče 
z minulého čísla prostor k vyjádření?) 
Měli bychom si uvědomit, že už pade-
sát let žijeme v Praze, a nikoli v té vísce 
v polích. 

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro Radotín

OBNOVENÁ KULTURNÍ NABÍDKA
Kultura byla před vynucenou přestáv-
kou jednou z poměrně silných stránek 
naší městské části. I  když programo-
vá nabídka v  loňském roce nedosáhla 
z hlediska objemu úrovně let před ro-
kem 2019, je možné s potěšením kon-
statovat, že větší část akcí se podařilo 
obnovit. Týká se to především těch tra-
dičních, jako jsou např. Havelské posví-
cení, Den dětí atd. 

Leckdo si může postesknout, že vý-
běr samotné lokality konání není zcela 
vhodný a zatěžuje okolní rezidenty hlu-
kem nebo že jsou prodejci řemeslných 
a jiných výrobků postupně vytlačováni 

stánky s  pohostinstvím a  občerstve-
ním. Tím, že akce jsou vesměs urče-
ny nejširší veřejnosti, jde o  částečně 
očekávatelný vývoj, na druhou stranu 
skladba účastníků na straně prodejců je 
něco, co by jistě šlo snadno zlepšit.

Větší podporu by si určitě zasloužily 
akce záchranných složek, nejen v kon-
textu situace několika posledních let. 
Stejně tak jakékoliv akce s přesahem do 
poznávání či vzdělávání. 

I  nadále zůstává otevřená otázka 
dlouhodobé udržitelnosti přemíry 
nedostatečně využitých prostor pro 
pořádání kulturních akcí a  současná 
absence jednoho plnohodnotně multi-
funkčního centra…

Obecně ale lze říci, že občané mají 
k  dispozici pestrou nabídku předsta-
vení, koncertů a jiných akcí, z nichž je 
nesporně celá řada velmi kvalitní. Svůj 
díl na tom mají i ti spoluobčané, kteří, 
v  některých případech mnoho let, ale 
i  zcela nově, pořádají kulturní akce. 
Nemalým dílem tak přispívají k  pří-
tomnosti kultury v Radotíně a patří jim 
za to náš dík!

Martin Zelený, Piráti a nezávislí 

kandidáti

Jak hodnotíte programovou pestrost a kvalitu kulturně-společenských akcí v Radotíně?
Komentáře

Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2023

18. 2. Masopust

25. 2. Horymírova sváteční jízda Neumětely–Radotín (příjezd v 16 hodin)

23.–26. 2. POPAD (Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla)

21. 3. Čaj o třetí v Koruně

25. 3. Vítání jara v restauraci Pivní sanatorium (koncerty kapel)

29. 4. Bezpečné jaro na dopravním hřišti

26.–30. 4. 30. Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu

12.–19. 5. Výstava kruhu radotínských výtvarníků 

27. 5. Velký dětský den a Odemykání biotopu

6. 6. Čaj o třetí v Koruně

17.–18. 6. Radotín sportovní

17. 6. Radotínská neckyáda

22. 6. 10. Radotínský triatlon pro děti a mládež

1.–2. 9. Biotop days

2. 9. Home food festival

9. 9. Akce Integrovaného záchranného systému

12. 9. Čaj o třetí v Koruně

16. 9. Královské radotínské Burčákobraní

14.–15. 10. XXV. Havelské posvícení 

3. 12. 1. adventní koncert

5. 12. Čaj o třetí v Koruně

10. 12. 2. adventní koncert

17. 12. 3. adventní koncert a vánoční trh

26. 12. Koncert Pražské mobilní zvonohry a ohňostroj 

Kulturní program na velkých radotínských akcích vybírají převážně pracov-
nice Koruny. Jednání s vystupujícími mají na starost Dana Radová (vedoucí 
Kulturně-komunitního centra Koruna) a její zástupkyně Věra Peroutková. 
Jak vybírají interprety? Na tuto i další otázky odpověděly společně.

Může se vám ozvat kdoko-
liv s tipem na kapelu nebo 
zpěváka, kterého by chtěl 

vidět vystupovat na burčákobraní 
nebo při posvícení?
Samozřejmě ano a  děje se to a  jsme 
rády za každý zajímavý tip. Ne vždy 
ale dokážeme vyhovět. Dostali jsme 
tip třeba na Marka Ztraceného nebo 
na kapelu Lucie, ale ti by stáli stejně 
jako všechny naše akce dohromady. 
Jindy to není třeba o  ceně, ale inter-
preti mají tak kuriózní požadavky, že 
vyhovět není v našich silách.

Už víte, kdo vystoupí na velkých 
radotínských akcích letos?
Na to je ještě brzy. Sice už máme dost 
kapel rozjednaných, ale nechceme 
to zakřiknout. Nechejte se překvapit. 
Můžeme naznačit, že na Havelském 
posvícení zahraje kapela z  partner-
ského města Burglengenfeld, která už se 
v Radotíně představila. Hraje cover verze 
oblíbených písní a taková dobře udělaná 
produkce se publiku vždy líbí. Ale zatím 
není nic jisté v této nejisté době.

Kapely a zpěváky máte během akcí 
na starost. Jde to vždy hladce?
Málokdy. Chystáme se ze zážitků 

v  zákulisí jednou napsat nějaký scé-
nář na seriál. Problémy bývají větši-
nou s interprety, kteří rychle vystřelili 
nahoru a  mají pocit, že se vše musí 
točit kolem nich. Zatímco se publikum 
dobře baví, akce naplno jede, my třeba 
řešíme uraženého manažera, který 
chce odjet i s kapelou před vystoupe-
ním, protože se na ně ošklivě podí-
val bedňák. Je to vždycky adrenalin. 
Představy některých kapel nebo spíše 
manažerů, že za hodinový koncert 
dostanou velmi slušnou cenu, jídlo 
o třech chodech, bezlepkové i vegeta-
riánské varianty, několik druhů vín, 
whiskey, pivo pouze určité značky 
a zcela nové ručníky či vyhřívané ven-
kovní pódium, nás vždy pobaví.

V  čem se pro vás liší plánování 
koncertů na městské akce typu 
posvícení ve srovnání s  koncerty 
pořádanými v Koruně?
Městské venkovní akce pořádané nej-
častěji u  kostela na náměstí Sv. Petra 
a  Pavla mají své sponzory a  musíme 
při jejich pořádání myslet na to, aby 
si všichni návštěvníci našli něco pro 
sebe a bavili se třeba při občerstvení, 
při povídání se sousedy. Dramaturgie 
Koruny je samozřejmě jiná, komor-

nější. Zveme většinou takové inter-
prety a  soubory, u  kterých předpo-
kládáme, že se jejich odměna uhradí 
ze vstupného. Navíc jsme limitováni 
počtem míst a sál není nafukovací.

Co když ale zájem o nějakého zpě-
váka pozvaného do Koruny není 
velký?
To se někdy stane i u kapel nebo diva-
del, které jsou jinde vyprodané. Je to 
nepříjemné, ale raději jejich vystoupení 
zrušíme a vrátíme lidem vstupné. Jenže 
pak někdy lidé přijdou až v den konání 
a  u  dveří se diví, že se nehraje. Proto 
všechny zájemce stále prosíme, aby vstu-
penky na akce v Koruně kupovali s před-
stihem v  předprodeji. Jinak opravdu 
neodhadneme, zda je o akci zájem.

Prázdný sál bez diváků si dovolit 
asi nemůžete.
Hrát pro dvacet lidí dnes není vůbec 
ekonomické, například i kvůli cenám 
za energie. Peníze městské části pro-
stě nemůžeme a nechceme vyhazovat 
z  okna. Radotín nabízí vyváženou 
nabídku mezi akcemi zdarma a  za 
vstupné a  to vstupné je stále velmi 
přijatelné. V  jiných obcích je často 
zdarma jen každoroční pouť, ostatní 
akce bývají zpoplatněné. A  i  když se 
snažíme mít na akcích plno a nepro-
dělávat, tak stejně bez velké podpory 
radnice by nebylo v  Kulturně-komu-
nitním centru Koruna možné dělat 
skoro nic.

Na velkých městských akcích však 
není jen program pro dospělé, ale 
i  pro děti. Jak chystáte program 
pro nejmenší návštěvníky?
Zařadili jsme pohádkový stan pro 
děti, většinou stojí u kavárny Pelíšek. 
Škola a školka Petrklíč s námi spolu-
pracují a  pořádají tematické tvůrčí 
dílny pro malé návštěvníky. Vystu-
pují dětské sbory, hraje se divadlo 

pro nejmenší. Dospělí se zabaví na 
koncertě a děti si mohou hrát v dět-
ském stanu.

Mezi městské akce pořádané 
v  Koruně patří série adventních 
koncertů. I  ty jsou díky sponzo-
rům, v tomto případě cementárně, 
zdarma. Jak na ně radotínští při-
spívají v  rámci dobrovolného 
vstupného?
Loni se na koncertech Markéty Fassati 
a  Štěpána Raka vybralo vždy okolo 
deseti tisíc korun. Peníze se využijí  
především na sociální programy 
městské části nebo na další kulturní 
a  společenské akce. Hlediště bývá při 
adventních koncertech zaplněné do 
posledního místa.

Loni v  září jste k  oslavě prvního 
výročí otevření rozšířené Koruny 
pořádali velký čtyřdenní festival. 
Plánujete ho opakovat?

V  takové míře se to asi nepodaří, 
a  navíc to bylo opravdu pro náš tým 
i  naše dobrovolníky velmi náročné. 
Loni se podařilo skloubit více příle-
žitostí, chtěli jsme širokému publiku 
představit naše kulturně-komunitní 
centrum po prvním roce od otevření. 
Děti mohly sochat, tančit, hrát úni-
kovou hru, byla zde skvělá seniorská 
módní přehlídka, hrálo se divadlo, 
našlo se i  mezinárodní zastoupení. 
Holandský Moon Cabaret měl zrovna 
během pobytu v Česku volno a chtěli 
si někde zahrát, takže u nás vystoupili 
bez nároku na honorář.

Opravdu nemůžete prozradit, kdo 
ze zpěváků se letos představí na 
posvícení nebo na burčákobraní?
Na to je opravdu ještě brzy. Rozjed-
náno máme mnoho zajímavých kapel 
a věříme, že program bude opět atrak-
tivní a lidé přijdou v hojném počtu! 

Petr Buček
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Dana Radová (vlevo) s Věrou Peroutkovou
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Dobrovolní hasiči zasahovali v Českém 
Švýcarsku a pomáhali uprchlíkům

Hasiči/Z úřadu

Radotínští dobrovolní hasiči 
mají za sebou další výjimeč-
ný rok. V  předchozích dvou 

letech se věnovali koronavirovým 
opatřením, dezinfikovali například 
veřejné prostory. Ale ani loňský rok 
pro ně nebyl úplně obvyklý. Pomáhali 
hasit rozsáhlý požár lesního porostu 
v členitém terénu Českého Švýcarska, 
kvůli evropskému summitu a uprch-
lické krizi drželi pohotovosti na slu-
žebně a  zapojili se také do pomoci 
ukrajinským uprchlíkům.

„Všechny nové činnosti jsou pro 
nás obohacením, získáváme touto 
cestou nové zkušenosti,“ říká Jakub 
Marášek, velitel radotínské jednot-
ky dobrovolných hasičů. Trojice ra-
dotínských hasičů v  srpnu vyrazila 
do Českého Švýcarska s cisternou Ta-
tra. Po boku dalších profesionálních 
i  dobrovolných kolegů z  celé repub-
liky se zapojili do hašení rozsáhlého 
lesního požáru ve složitém terénu. 

Podobně vyslali jedno vozidlo před-
loni do moravských obcí zasažených 
tornádem. 

Po vypuknutí války na Ukrajině vy-
užívalo hlavní město hasiče k  tomu, 
aby nepřetržitě po celý den převáže-
li uprchlíky mezi pražským hlavním 
nádražím a uprchlickými centry, kte-
ré také pomáhali zařizovat. Radotín-
ští hasiči nebyli výjimkou. Kromě 
toho se zapojili do příprav radotín-
ského zázemí pro ukrajinské matky 
a jejich děti. A na podzim nejen v Šá-
rově kole stavěli nové protipovodňo-
vé stěny v rámci plánovaného cvičení.

Evropský summit zase zaměstnával 
profesionální hasiče a  jejich dobro-
volní kolegové tak za ně drželi poho-
tovost na svých služebnách. Aby byli 
připraveni k rychlému zásahu v přípa-
dě náhlých událostí. Podobnou službu 
plnili i během největší vlny uprchlíků 
z  Ukrajiny. Pohotovost znamená, že 
musí být připraveno čtyř členné druž-

stvo přímo ve své zbrojnici a do dvou 
minut po nahlášení zásahu vyjede do 
akce. V jiném případě mají povinnost 
vyjet do deseti minut od nahlášení mi-
mořádné události.

„Zásah v  Českém Švýcarsku nám 
dal cenné zkušenosti při boji s  les-
ními požáry. Jelikož máme hodně 
lesů i  tady v  Radotíně, musíme být 
připraveni na zásahy v našich poros-
tech. V Českém Švýcarsku se ukázalo, 
že je pro tyto případy vhodné mít ve 
výbavě odolnější hadice. A  tak jsme 
takové pořídili do naší výzbroje,“ vy-
světluje Jakub Marášek. 

Vrásky na čele mu dělá skutečnost, 
že má ve své jednotce v  současné 
době jen 19 hasičů, šest míst zůstává 
neobsazených. „Sháníme hasiče s  ři-
dičským průkazem na nákladní auto 
a také mladé zájemce o práci v dobro-
volné jednotce ve věku okolo 18 let,“ 
říká její velitel. 

Radotínští dobrovolní hasiči mají 
různé civilní profese. Někteří pra-
cují v  cementárně, členem jednotky 
je také pilot dopravních letadel, au-
tomechanik nebo pracovník tech-
nických služeb. Velitel Jakub Mará-
šek působí jako profesionální hasič 
u  Správy železnic a  ve volném čase 
ještě nabízí péči o stromy.

Dobrovolní hasiči se scházejí v ne-
dávno dokončené nové zbrojnici ke 
společnému výcviku a  plánovaným 
akcím jednou týdně odpoledne a jed-
nou měsíčně také o  víkendu. Pro-
střednictvím aplikace v mobilním te-
lefonu se svolávají k náhlým zásahům 
– požárům nebo nehodám. Prochá-
zejí stážemi u profesionálních kolegů. 
Výzbroj a  například také technické 
vybavení včetně cisteren jsou mezi 
profesionálními a  dobrovolnými 
hasiči podle Jakuba Maráška téměř 
srovnatelné. 

Petr Buček

Dobrovolným hasičem se může stát osoba starší 18 let. Do hasičského oddílu 
se však mohou zapojit i děti a mládež, kteří chtějí zažít trochu adrenalinu. Ra-
dotínský Klub mladých hasičů má v současnosti 37 členů. Z mnoha z nich se 
později stanou hasiči. Dobrovolné hasiče čeká výcvik a řada školení. Až poté 
mohou být zařazeni do jednotky. Očekává se fyzická i psychická odolnost a ro-
dinná situace umožňující účast při časové náročných zásazích. Zájemci musí 
umět plavat a nesmí mít strach z výšek. Členství mezi hasiči je vhodné i pro 
sportovce – mohou se zapojit do požárního sportu nebo do stále populárnější 
náročné silové disciplíny TFA (Toughest Firefighter Alive). Kdo má o činnost 
dobrovolného hasiče zájem, může kontaktovat Jakuba Maráška na jeho tele-
fonu 778 547 725.

INFO

Cisterna radotínských hasičů při požárech v Českém Švýcarsku

Klub mladých hasičů má 37 členů.

Hasiči nebojují jen s ohněm, umí zachraňovat i ve vodě.
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Radotín jasně podpořil Petra Pavla

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v Radotíně

Jméno kandidáta Počet hlasů V procentech

1. Petr Pavel 2 387 52,51

2. Andrej Babiš 874 19,22

3. Danuše Nerudová 609 13,39

4. Pavel Fischer 383 8,42

5. Marek Hilšer 117 2,57

6. Jaroslav Bašta 109 2,39

7. Karel Diviš 44 0,96

8. Tomáš Zima 22 0,48

Pramen: Český statistický úřad

První kolo prezidentské volby vy-
hrál s  jasným náskokem v  Ra-
dotíně Petr Pavel. Podpořilo ho 

více než 52 procent voličů – pokud by 
stejný výsledek přinesly volby v celostát-
ním průměru, stal by se prezidentem už 
po prvním kole (druhé kolo voleb pro-
běhlo po uzávěrce vydání těchto novin).

Druhý největší počet hlasů získal 
v prvním kole od radotínských voličů 
Andrej Babiš. Rozdíl mezi ním a  Pe-
trem Pavlem lze označit za propastný. 
Generál ve výslužbě Petr Pavel získal 
o  více než 33 procent hlasů více než 
jeho hlavní konkurent. Na třetí příčce 
se v prvním kole voleb umístila Danuše 
Nerudová. Čtvrtý skončil Pavel Fischer, 
který je senátorem za volební obvod, do 
kterého spadá také Radotín.

Nadprůměrná byla volební účast 
v  prvním kole prezidentské volby. 
V Radotíně dorazilo k volebním urnám 
75,71 procenta voličů. Největší podpo-
ru měl Petr Pavel v Radotíně ve voleb-
ních místnostech v  sokolovně a  v  re-
stauraci Pivní sanatorium (57  a  více 
procent). Naopak nejmenší radotín-
skou podporu získal u voličů zapsaných 
ve sportovní hale (43,99 procenta). 

(buč)

Petr Pavel navštívil Radotín loni v březnu, aby podpořil humanitární centrum 
pomáhající Ukrajině, které sídlí v bývalé výtopně nového sídliště. 
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Poplatek za psa je 
nutné uhradit do konce 
března 
M ístní poplatek za psa je splat-

ný do 31. března. Popla-
tek činí ročně v  rodinných 

domech za jednoho psa 300 Kč, za 
druhého a  dalšího 600 Kč, v  ostat-
ních bytových domech za jednoho 
psa 1  500 Kč, za druhého a  dalšího 
2 250 Kč. 

Držitel nad 65 let, poživatel sta-
robního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, pokud nemá 
jiný příjem, platí za jednoho psa 
200 Kč, za druhého a dalšího 300 Kč. 
Držitel (právnická osoba) psa urče-
ného a užívaného k hlídání objektů, 
který je zároveň vlastníkem objek-
tu, platí za jednoho psa 600 Kč, za 
druhého a dalšího 900 Kč. Poplatek 
ve výši do 600  Kč ročně je splatný 
předem, nejpozději do konce března. 
Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč 
ročně, lze jej uhradit ve dvou stej-
ných splátkách s tím, že druhá splát-
ka poplatku bude uhrazena nejpoz-
ději letos v srpnu. 

Místní poplatek za psa je možno 
uhradit hotově nebo platební kar-
tou na pokladně Úřadu městské čás-
ti Praha 16, náměstí Osvoboditelů 
21/2a, přízemí, dveře č. 1  v  těchto 
úředních hodinách: pondělí a středa 
8–12 a  13–18 hodin, úterý a  čtvr-
tek 8–12 a  12.30–14 hodin a  pátek 
8–12 hodin. Kontaktní telefon je 234 
128 227. 

Další možností je zaplatit poštovní 
poukázkou prostřednictvím České 
pošty nebo bezhotovostním převo-
dem na účet vedený u  České spo-
řitelny číslo 19-2000861379/0800. 
K identifikaci platby je nutné použít 
variabilní symbol přidělený správ-
cem poplatku. Poštovní poukázky 
k úhradě do termínu splatnosti úřad 
nerozesílá. 

Sazby a splatnost místního poplatku 
ze psů stanovuje obecně závazná vyhláš-
ka hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb., 
o místním poplatku ze psů. 

(hej)
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Pohlednice z Foto-Fonu zobrazují minulost Československa

Vradotínském časopise Še-
mík z  července 2002 se píše: 
„V roce 1926 si na zahradě na 

levém břehu Kosořského (Šachetské-
ho) potoka při vstupu do Kosořské-
ho údolí postavil obytný dům, sklady 
a  laboratoře Václav Jindra. Vyráběl 
pohlednice, fotografie pro gratulační 
lístky k Velikonocům, Vánocům nebo 

jiným svátkům. Fotografie pohlednic 
a  přání měly výbornou technickou 
úroveň, byly námětově pestré a velmi 
žádané. Továrník Jindra stál u zrodu 
radotínského hokeje v  roce 1940. Se 
synem Přemyslem byl za Protektorá-
tu několik měsíců vězněn.“

V  létě 2008 pak v  Šemíku vyšel 
i  obšírnější článek, který byl dopo-
sud nejpodrobnějším zdrojem infor-
mací o  podniku Foto-Fon. Vycházel 
z  rozhovoru s  pravnukem Václava 
Jindry, Přemyslem Jindrou mladším. 
Současné možnosti bádání však po 
letech umožňují odhalit některé další 
zajímavosti a detaily o jednom z nej-
významnějších výrobců pohlednic 
meziválečné republiky.

Když se dnes řekne fotofon, historici techniky si možná vybaví zapomenutý vynález Grahama Bella přenášející zvuk pomocí světelného 
paprsku. Sběratelé pohlednic si pak vzpomenou na logo na rubu prvorepublikových pohlednic. Jak to souvisí s Radotínem?

Z NEKÁZANKY DO RADOTÍNA
Nejstarší dohledatelné počátky fir-
my Foto-Fon je možné nalézt v  in-
zerci časopisu Intimní Praha na jaře 
1910. Jedná se o „nový český podnik“ 
a „křesťanský závod“ sídlící na adrese 
Nekázanka 4, který nabízí kromě pro-
deje fotografických potřeb také půj-
čovnu gramodesek. Název „Foto-fon, 

fonetická a fotografická společ. s o. r.“ 
kombinoval světlo i  zvuk a  vycházel 
z  dvojí obchodní orientace původní 
firmy. 

Zakladatel Václav Jindra (1869 až 
1949) se zřejmě postupně přeoriento-
val výhradně na fotografii a začal také 
vydávat fotografické pohlednice. Nej-
starší známé pocházejí z  roku 1914, 
často zobrazují národní motivy praž-
ských památek a  jsou silně ovlivněny 
uměleckou fotografií piktorialistické-
ho rázu – cílem bylo přiblížení foto-
grafie malbě nebo grafice. Do chodu 
podniku se během dvacátých let zapo-
juje i syn Miroslav Jindra (1899–1983), 
jemuž se v roce 1924 narodil syn Pře-
mysl Jindra, který prý jako budoucí 
nástupce vystudoval obchodní akade-
mii a také střední fotografickou školu.

Nedostatečné prostory v  centru 
Prahy a rozvíjející se prodej pohlednic 
zřejmě přivedly Václava a  Miroslava 
Jindrovy na myšlenku výstavby nové 
továrny. Václav Jindra proto kupuje 
během roku 1925 od dědiců Marie 
Malé pozemek u  Kosořského potoka 
v Radotíně. Do tehdy samostatné obce 

se mezi válkami přesouvaly továrny 
a  dílny mnoha původně pražských 
podniků. Podnikatele lákalo želez-
niční spojení s  Prahou i  směrem na 
západ.

ŠEST MILIONŮ POHLEDNIC ROČNĚ
V  únoru 1926 schvaluje obecní ko-
mise stavební plány architekta Ol-
dřicha Brabce z  Karlína (mimo jiné 
architekta Zátkovy továrny na limo-
nádu v  Holešovicích a  spoluautora 
domu na Národní třídě, dnešní Ga-
lerie Václava Špály). Zajímavostí je, 
že v červnu 1926 byla podána žádost 
o zrcadlové převrácení dispozic kom-
pletní stavby, která byla promptně 
schválena. A  již 29. října téhož roku 
je stavba zkolaudována a uvedena do 
provozu.

Z tehdejších plánů je patrné, že to-
várna měla přísně rozdělené místnosti 
pro různé provozní fáze od temných 
komor až po sušírnu papírů umístě-
nou v horním patře. Součástí budovy 
byl i byt majitele o  třech místnostech 
s  kuchyní a  koupelnou, kde panoval 
čilý společenský ruch. Do Radotína 
tehdy prý za Jindrovými jezdily četné 
návštěvy včetně sólistů Národního di-
vadla.

V  červenci 1932 zmiňuje časopis 
Jas v článku o Radotíně: „Na šest mi-
lionů fotografií ročně vypraví továrna 
Fotofon br. Jindry a spol.“ Pohlednice 
Foto-Fonu tehdy pokrývají celé Čes-
koslovensko. Některé vydává samotný 
podnik, jiné jsou dodávány jako tech-
nická subdodávka místním knihkup-
cům nebo hokynářům, jejichž jméno 
nalézáme na přední straně, logo Foto-
Fonu je pak většinou na rubu. 

Výroba pohlednic fotografickou 
cestou pod značkou „Pravá fotogra-
fie“ je pak zárukou výjimečné kvali-
ty, která zobrazuje nejmenší detaily 
skutečnosti a zůstává dodnes skvělým 
pramenem vizuální historie. Na teh-
dejším trhu s  pohlednicemi můžeme 
najít jen několik málo kvalitou i  roz-
sahem sortimentu srovnatelných kon-
kurentů – například firmy Grafo Čuda 
Holice, Fototypia Vyškov, vinohrad-
ský V.K.K.V. či Bromografia Sadská. 
Odhadem tak mohlo mezi lety 1926 
a 1949 vzniknout v radotínské továrně 
Foto-Fon přes sto milionů pohlednic, 
které tehdy plnily dnes už zbytnou 
funkci rychlých poštovních pozdravů 
a vzkazů.

Z TOVÁRNÍKA HRADNÍM 
FOTOGRAFEM
Po meziválečné konjunktuře se Jin-
drovi museli potýkat s  nepřízní tota-
litních režimů. Během 2. světové války 
byli Miroslav a  Přemysl st. společně 
zatčeni a vězněni gestapem kvůli kři-
vému udání z přechovávání zbraní. Ke 
konci války se výroba z nedostatku fo-
topapíru načas zastavila. 

Dcera Miroslava Jindry Libuše 
se brzy po válce vdala za letce RAF 
nadporučíka Sichrovského (pomohl 
také zařídit nákup nových anglických 
kopírovacích strojů). Ten záhy po ko-
munistickém převratu v roce 1948 se 
svým bratrem unesl letadlo Dakota 
přes železnou oponu, což celé rodině 
značně přitížilo. 

Libušin bratr Přemysl Jindra to od-
nesl vězněním a výslechy tajné policie, 
které mu silně podlomily zdraví. I když 
Foto-Fon jako menší rodinný podnik 
unikl první vlně znárodnění polygra-

fického průmyslu po roce 1945, výmě-
rem z 18. května 1949 byla majitelům 
továrna odňata. Jen o  pět dní později 
umírá zakladatel firmy Václav Jindra. 

K  výkonu likvidace však došlo až 
v  červenci 1951, čímž rodina přišla 
také o bydlení. Miroslav Jindra i s dce-
rou Libuší (později podruhé prov-
danou Malinskou) a  vnučkou Olgou 
byli přesunuti do malého bytu ve vile 
v Černošicích, přičemž Miroslav trávil 
letní sezonu na Hluboké jako hradní 
fotograf. I tam jej prý oslovovali „pane 
továrníku“. 

Syn Přemysl se přestěhoval na praž-
ské Vinohrady a živil se zpočátku jako 
topič, později spolupracoval se svým 
otcem na Hluboké. Zemřel v  roce 
1981 ve věku 57 let, jeho otec Miro-
slav zesnul o  dva roky později. Oba 
i s manželkami jsou pochováni na ra-
dotínském hřbitově.

Z TOVÁRNY JE UBYTOVNA
Ačkoliv si znárodněnou budovu Foto-
-Fonu původně nárokovaly Čsl. závo-

Zdvořile prosíme pamětníky, kteří by měli i jen nepřímou vzpomínku na továrnu 
Foto-Fon, aby kontaktovali Letopiseckou komisi na letopisciradotin@seznam.cz 
či prostřednictvím redakce Novin Prahy 16. Předem děkujeme!

Poděkování autora: Přemysl Jindra ml., Olga Malinská, Petra Lehká, Odbor vý-
stavby MČ Praha 16 (Markéta Korčáková, Ivana Radová), Jiří Bárta, Jan Přikryl, 
archiv Letopisecké komise Radotín.

INFO

dy polygrafické a plánovaly ji přestavět 
na svoji politickou školu, od roku 1953 
zde nakonec sídlilo učiliště národního 
podniku Janka (tehdy Závody rudých 
letnic). V  roce 1980 bylo dostavěno 
druhé patro a  sedlová střecha, čímž 
bohužel zcela zanikla původní podoba 
budovy. Ta byla po roce 1989 vrácena 
rodině Přemysla Jindry ml. V součas-
nosti funguje jako ubytovna. 

Rodinný archiv skleněných negativů 
bohužel zničily povodně v roce 2002, 
ale pohlednice Foto-Fonu jsou do-
dnes součástí mnohých sbírek Dějiny 
podniku rodiny Jindrů jsou skvělým 
dokladem tehdejší technické i umělec-
ké vyspělosti střetávající se s  tragicky 
turbulentním politickým prostředím. 
Pohlednice Foto-Fonu, pokrývající 
takřka celé Československo 20. až 40. 
let minulého století, jsou každopádně 
stále významnějším historickým do-
kladem i pro další generace. 

Pavel Vančát, 

Letopisecká komise Radotín

Historie Radotína

Budova Foto-Fonu ve 30. letech minulého století. V popředí je taneční sál 
restaurace sl. Schneibergové postavený v roce 1928, dnes sběrný dvůr.

Pohlednice radotínské části Eden z 30. let minulého století pochází z produkce 
Foto-Fonu.

Dnešní podoba bývalé továrny s přístavbou horního patra z roku 1980

Logo firmy ze 40. let

Syn zakladatele firmy Miroslav 
Jindra Přemysl Jindra se svým synem
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – změněná pracovní schopnost:
Velkotržnice Lipence Ostraha s.r.o. hledá na pozice:

 pokladní
 skladník
 uklízeč

 pracovník ostrahy
 výkup lahví

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

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

Volejte mezi 9-15 hodinou.

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

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

Výherci z minulého čísla:

Lukáš Majer, Radotín
Helena Zápotocká, Radotín
Martina Slavíčková, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 13. 2. 2023 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Tři vylosovaní správní luštitelé 
z únorového vydání získají 
individuální lekci v novém 
studiu Pilates Radotín, které 
se nachází v ulici Na Výšince 
naproti kinu.
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ŽALUZIE 
• ROLETY
• SÍTĚ PROTI HMYZU
•  RENOVACE 

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

777 208 491 • info@har.cz
www.har.cz

inz HAR_50x60_Radotin_2023.indd   1 11.01.23   19:47

Střední odborné učiliště 
Radotín 

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

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

Pod Klapicí 11/15, 
Praha 5- Radotín

Kontakt : 
Ing.Bc. Václav Bičovský

ředitel 
e-mail: bicovsky@klapice.cz

tel:257 899 901

Construo
Ing. Karel Štefka

nabízí:
Návrhy na zlepšení funkce 

stávajícího strojního zařízení.
Vypracování konstrukční 
dokumentace ke strojním 

zařízením, přípravkům apod.
Prototypové zpracování tech. 

problémů včetně modelů 
ve 3D tisku.

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

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Hledáme nové kolegyně nebo kolegy do nízkoprahového klubu v Praze 16 - Radotíně

Úvazek: 0,50–1,00
•  Nástup: ihned nebo dle dohody

Náplň práce:
•  Poskytování přímé péče klientům, které zahrnuje mj. 

individuální podporu a průvodcovství dospíváním, 
sportovní a kulturní akce, skupinové workshopy, 
resocializační pobyty

•  Nepřímé činnosti, které zahrnují mj. zápisy do 
klientské databáze, přípravu jednorázových 
lokálních akcí pro klienty, komunikaci na sociálních 
sítích

•  Komunikace s veřejnou správou, školami a dalšími 
institucemi a organizacemi

Požadujeme:
•  VŠ/VOŠ v oboru sociální práce nebo příbuzných 

oborech – včetně studia v posledním ročníku, 
případně kurz pro pracovníky v sociálních službách

• Bezúhonnost a dobrý zdravotní stav
•  Časovou flexibilitu (přímá práce s cílovou skupinou 

probíhá v odpoledních hodinách)

Nabízíme:
•  Spolupráci s dobře fungujícím, kompetentním 

týmem
•  Zaškolení a pravidelnou podporu (supervize, 

intervize, metodická podpora)
•  Nástupní mzda 27.000–31.000 Kč dle dosaženého 

vzdělání a praxe
•  Pravidelné vzdělávání a podpora profesních 

dovedností
•  5 týdnů dovolené, 1 týden osobního volna, možnost 

studijního volna
•  Prostor pro vlastní vize, realizaci nápadů a profesní 

růst

K výběrovému řízení zašlete:
1.  profesní CV
2.  motivační dopis, ve kterém nalezneme odpovědi 

na otázky: Proč chcete pracovat s cílovou skupinu 
našich nízkoprahových služeb? Čeho se při práci 
v terénu a/nebo nízkoprahovém zařízení obáváte? 
Jaký je Váš osobní kariérní plán v následujících 
5 letech?

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte vedoucí nízkoprahových programů v Praze 12 a 16: 
Martina Kárová | +420 777 471 800
Životopis a motivační dopis posílejte na: hr@proximasociale.cz a karova@proximasociale.cz
Více také na proximasociale.cz/kariera 
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Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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Náklad 5 540 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

ních částech správního obvodu Praha 16 
jsou k dispozici na vybraných odběrných 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 28. února 2023.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. února.
Za obsahovou a věcnou správnost odpoví-

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

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

- plný nebo zkrácený úvazek

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

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

PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
– zkrácený úvazek

– vhodné i pro důchodce

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

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů atd. 
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

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

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

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

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

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

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace pro inzerenty
Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

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

v nákladu 5 540 výtisků.

V případě zájmu inzerovat v našem 
periodiku získáváte výhody.

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU  

1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po dobu  
12 měsíců od zveřejnění posledního 

inzerátu dostupné na webových stránkách 
MČ Praha 16 v sekci portál inzerentů, který 

naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

Ceny inzerátu zahrnují 21% sazbu DPH.

Podklady pro inzerci můžete zasílat 

v těchto formátech: DOC (text), PDF, PSD, 

JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  

153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

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

VYROBENO V ČR

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

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16
Ušetřte na energiích!
Přestěhovat se do menšího
je jednoduší, než si myslíte…

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

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

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

muller-skalicky.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

Nabízím malířské práce, 
štukování

tel.: 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

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

OKEN VČ. DOPLŇKŮ
Strakonická 45

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

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

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441

www.csrealitni.cz/makler/pavlina-cerna pcerna@csrealitni.cz
Prodej a Správa nemovitostí s.r.o.

POMOHU VÁM:
– najít menší byt
– najít kupce na Váš dům či byt
– zařídit stěhování a vyklizení
– odhad pro dědická řízení

INZERUJTE 
U NÁS



|8| Kalendář

Kulturní program na únor
1. st

  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro-

družství s knížkou 
aneb Narodil se čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

KKCK – Učebna Koruna 
 16:00, Masopustní tvoření masek pro 
celou rodinu s Vlastou Pilařovou
Zdarma

 KINO RADOTÍN
20:00, M3GAN, USA
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem 
pořizujete. Některé mohou být smrtící, 
jako například panenka M3GAN. James 
Wan a studio Blumhouse, přední tvůrci 
filmové hrůzy, natočili horor o moder-
nější sestře panenky Annabelle a le-
gendárního Chuckyho.

2. ČT
  KINO RADOTÍN
  17:00, Plastic Sympho-

ny, ČR
Hlavní postava Matúš je talentovaný 
hudebník, kterému svět ležel u nohou, 
ale své slibné kariéry se musel vzdát, 
když mu onemocněla adoptivní matka. 
Jeho bratr David naopak patří mezi out-
sidery a od života se snaží brát cokoliv 
dobrého, co nabízí. Vedou společný život 
pouličních hudebníků a vedle osudu je 
spojuje i velký kontrabas. Matúš pak do-
stane skvělou nabídku a otevřou se mu 
dveře do honosného a lepšího světa. 

20:00, Ostrov, ČR
Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana 
Plodková) se na exotické dovolené 
pohádají, protože Richard se chce ne-
chat rozvést. Rozhodnou se, že odletí 
předčasně domů, ale jejich malý letoun 
ztroskotá na opuštěném ostrově, Ri-
chard a Alice jsou tak nuceni společně 
čekat na záchranu. Osamělí trosečníci 
se na tropickém ostrůvku musí posta-
rat nejen o svou záchranu a přežití, ale 
také začít znovu spolupracovat a hle-
dat k sobě cestu zpátky.

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

Asterix a Obelix: Říše 
středu, FRA

Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie 
je obsazena Římany. Celá? Ne, jedna 
vesnice v Armorice pořád odolává 
římskému uchvatiteli. A právě sem 
přijíždí, do nám již známe vesnice, 
vozík s čínskou císařovnou FuYi, která 
požádá Galy o pomoc. V čínském cí-
sařství se totiž dostal k moci jistý Feng 
Tsin Qin, který svrhl princeznu. Sláva 
nepřemožitelných Galů se podle všeho 
donesla až do Šanghaje...

20:00, Ostrov, ČR

4. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Mumie, USA

V animovaném dobrodružném filmu 
Mumie od španělského režiséra Jua-
na Jesúse Garcíi Galochy z produkce 
Warner Bros. Pictures se vypravíme 
do Egypta, kde se v útrobách země na-
chází 3000 let staré město mumií. Z cí-
sařského pověření se princezna Nefer 
musí provdat za Thuta, ale ani jednomu 
se do toho nechce: Nefer touží po svo-
bodě a Thut je alergický na závazky. 

20:00, Muž jménem Otto, USA
Film, jehož předlohou je celosvětový 
knižní bestseller Muž jménem Ove, vy-
práví příběh mrzouta Otta Andersona 
(Tom Hanks), který po ztrátě manželky 
ztratí smysl života. Otto je připraven 
všechno ukončit, ale plány mu naruší 
mladá živá rodina, která se nastěhuje 
do sousedního domu.

18. so
  KKCK – Dvůr
  13:00, Masopust – 
průvod v maskách,

stánkový prodej, zabijačkové po-
choutky a doprovodný program: 
kapela Péro za kloboukem, bubeníci 
ZUŠ (více na str. 9)

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Zoubková víla, SRN
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) 
se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to 
moc nedaří. Místo aby dětem za zoubky 
vyčarovala hračky jako ostatní zoubko-
vé víly, jediné, co umí, jsou… fialky! Její 
maturitní zkouška se blíží a jen víly, 
které ji složí, dostanou drahokam, se 
kterým se mohou pohybovat do lidské-
ho světa a zpět.

20:00, Zapomenutá země, USA
Film Hlynura Pálmasona měl světovou 
premiéru na nejprestižnějším filmo-
vém festivalu v Cannes. Od té doby zís-
kal snímek ocenění v San Sebastiánu, 
Chicagu, Londýně. V tomto historickém 
filmu, odehrávajícím se v 19. století, 
přijíždí dánský misionář na Island, aby 
zde postavil kostel a vyfotografoval 
místní obyvatele.

19. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Úžasný Mauric,  
VB

Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi 
mazaný, pořádně prohnaný a jako kaž-
dá správná kočka myslí především na 
sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic 
zjistí, že začíná mít lidské myšlenky, 
a dokonce že opravdicky mluví. A není 
sám! Krysy z místního klanu jsou na 
tom stejně, začaly mluvit, být inte-
ligentní a zajímat se o vzdělání. Prý 
sežraly něco ze skládky u magické 
univerzity.

20:00, Korzet, Rakousko 
Netradiční zpodobnění císařovny Sissi 
v podání excelující Vicky Krieps jako 
rebelující panovnice, která se rozhodla 
vzít osud do vlastních rukou.

22. st
  KKCK – Velký sál
  18:00, Predátoři 
pravěku očima 

paleontologa Štěpána Raka
Vstupenky je možné zakoupit pouze za 
hotovost v nízkoprahovém centru od 
pondělí do středy vždy od 16 do 18 ho-
din nebo na místě před přednáškou. 
Vstupné 120 Kč

KINO RADOTÍN
 20:00, PRO DĚTI, Asterix a Obelix: 
Říše středu, FRA
Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie 
je obsazena Římany. Celá? Ne, jedna 
vesnice v Armorice pořád odolává 
římskému uchvatiteli. A právě sem 
přijíždí, do nám již známe vesnice, 
vozík s čínskou císařovnou FuYi, která 
požádá Galy o pomoc. V čínském cí-
sařství se totiž dostal k moci jistý Feng 
Tsin Qin, který svrhl princeznu. Sláva 
nepřemožitelných Galů se podle všeho 
donesla až do Šanghaje...

23. čt
  KKCK – Sál Ateliér
  10:30, přednáška 
Jaro na zahradě 
s Lenkou Benne-
rovou

Zdarma

VINDYŠOVA TOVÁRNA
 19:00, David Vávra: Deset židlí mého 
života
Povídání s architektem, hercem a spi-
sovatelem Davidem Vávrou.
Jako host vystoupí designér Karel Ma-
tějka. Vstupné 190 Kč.

KINO RADOTÍN
 17:00, Šťastně až na věky, ČR
Dokumentaristka Jana Počtová natoči-
la svůj třetí film o vztazích, ve kterém 
mapuje rozličné podoby lásky a vztahů. 
Polyamorie, otevřený vztah, láska přes 
internet nebo dlouholetý vztah se za-
daným partnerem.

20:00, Medvěd na koksu, USA
Ve známé písničce se zpívá o tom, že 
„medvědi nevědí, že turisti nemaj zbra-
ně“. Medvědi ale bohužel také nevědí, 
že když najdou v lese kokain, který při 
neúspěšné předávce vypadl z letadla pa-
šerákům, neměli by ho žrát. Takový med-
věd na koksu totiž vůbec neví, co dělá. 

23. ČT–26. NE 
 
 

 
KKCK – Velký sál
POPAD – Pražská oblastní přehlídka 
amatérského divadla
Aktuální program bude zveřejněn na 
Facebooku a na www.ukorunyradotin.
cz. Vstupné dobrovolné

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

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

25. so
  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, 
Avatar: The Way of 
Water, USA

20:00, Verlyba, USA
Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimi-
smus je superschopností Charlieho. Vidí 
v lidech jen dobro a v nás tak probouzí 
empatii. Téměř třísetkilový osamělý uči-
tel, ztvárněný miláčkem publika Bren-
danem Fraserem, se snaží najít cestu 
zpět ke své dceři Ellie (Sadie Sink). 

26. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Jizerské hory –

příběh jedinečné krajiny, ČR
Film vypráví příběh Jizerských hor od 
jejich vzniku až po současnost. Tvůrci 
mapovali živou i neživou přírodu, místa 
protkaná hustou sítí turistických tras, ale 
především ta, kam žádné cesty nevedou. 
Pořídili i unikátní záběry z podzemí.

20:00, Posedlost, Norsko
Zatímco na kontinentu se šíří epidemie 
španělské chřipky, kněz a jeho syn se 
vrací z misie na Madagaskaru domů 
k rodině na norský venkov. Kněz dostal 
za úkol rozhodnout o umístění nového 
kostelu pro místní hornickou společ-
nost. Mají jej postavit na starém lapon-
ském pohřebišti. 

KAVÁRNA PELÍŠEK
 CELÝ ÚNOR
Výstava prací Matyáše Baráka
Absolvent Royal College of Art v Lon-
dýně vystavuje produkty své vznikající 
značky za doprovodu fotografií  
Anny-Marie Křížové.

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

Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo, FRA
Patálie malého Mikuláše, od rvaček 
na školním dvoře až po dobrodružství 
na letním táboře, si v průběhu let za-
milovaly více než čtyři generace dětí 
i dospělých po celém světě. Oblíbená 
postavička nyní poprvé ožívá v původní 
ilustraci Sempého v animovaném filmu 
pro celou rodinu.

20:00, Avatar: The Way of Water, USA
Film Avatar: The Way of Water nabízí 
filmový zážitek na zcela nové úrovni. Ja-
mes Cameron vrátí diváky zpět do nád-
herného světa Pandory ve velkolepém 
a strhujícím dobrodružství plném akce. 

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

 20:00, Blízko, Dánsko
Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají 
spolu chlapecká dobrodružství, sdílí 
spolu celý svět a skoro každý moment. 
Dostávají se ale do věku, kdy věcem 
začínáme dávat jména. Co mezi nimi 
vlastně je? Hluboké přátelství, nebo 
láska? 

15. st
  KINO RADOTÍN
  20:00, Ostrov, ČR

16. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Tizian – říše 
barev, IT

Na počátku 16. století, do města po-
krytého zlatem, které stojí na odiv 
nad skrytým lesem, schází z okolních 
hor chlapec. Nakonec se na něj bude 
vzpomínat jako na nejskvělejšího mezi 
malíři. Pozoruhodný mistr barev, bri-
lantní obchodník s vlastním uměním, 
inovátorský jak v kompozici obrazu, 
tak ve způsobu jeho prodeje – Tiziano 
Vecellio. Během několika let se stává 
oficiálním malířem Serenissimy a nej-
vyhledávanějším umělcem nejbohat-
ších a nejvlivnějších dvorů v Evropě.

20:00, Julie, co by bylo kdyby, USA
Stejně jako jedinečný snímek Ladič 
pian, za nějž dostal režisér Olivier Trei-
ner v roce 2012 Césara, se tento filmový 
drahokam točí kolem hudby. Julie byla 
významná klavíristka (nebo snad neby-
la?). Hudba provází celý film a je jeho 
nedílnou a nezapomenutelnou součástí. 
Díky tomuto snímku si uvědomíte, jak 
zásadní roli hudba ve filmu hraje.

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

čarodějky Kiki, JAP
Malá čarodějka Kiki se spolu se svým 
mluvícím kocourem Džidžim vydává na 
zkušenou do světa. V prostředí maleb-
ného přímořského městečka je čekají 
velká i malá dobrodružství. Vynalézavá 
a odhodlaná Kiki využije svou schop-
nost létat a založí si doručovací službu, 
aby se mohla stát opravdovou samo-
statnou čarodějkou. 

20:00, Ant-Man a Wasp: Quantuma-
nia, USA
Akční film Ant-Man a Wasp: Quantu-
mania oficiálně zahajuje pátou fázi 
Filmového vesmíru Marvelu (MCU), 
v němž pokračuje dobrodružství 
dvojice superhrdinů zvaných Ant-
Man a Wasp. Společně s rodiči Hope 
prozkoumávají fantaskní Říši kvant, 
setkávají se s zvláštními novými by-
tostmi a prožívají dobrodružství, které 
je posune za hranice všeho, co pova-
žovali za možné.

5. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Prin-
cezna zakletá v čase 2,  
ČR

Mladá alchymistka Amélie (Eliška 
Křenková) získává zakázanou kouzel-
nou moc: dokáže částečně ovlivňovat 
tok času. Zneužívání nových schopností 
ji však rozštěpí v čase a Amélie ze 
současnosti se tak setkává s Amélií 
z minulosti, která ji od té chvíle provází 
na každém kroku. Z dávno zapomenu-
tých temnot času navíc povstává nová 
hrozba, alchymista nazývaný Pán run 
(Ján Jackuliak), jenž touží získat vládu 
nad veškerou magií v Oberonu.

20:00, Kousek nebe, SRN 
Ačkoli Marco pochází z nížin, je to stat-
ný chlapík. Nyní pracuje jako pomocník 
u horského farmáře Aloise v odlehlé 
švýcarské alpské vesnici, a dokonce 
i u stolu štamgastů v místním hostinci 
se lidé pomalu učí oceňovat tohoto 
člověka, který si objednává pouze ledo-
vý čaj. Anna je místní vesnická dívka, 
která má z předchozího vztahu dceru 
Julii. Někteří pochybují, zda tento nový 
svazek bude fungovat…

8. st
  KKCK – Učebna Koruna 
  16:00, Masopustní 
tvoření masek pro 
celou rodinu s Vlastou 
Pilařovou

Zdarma

KKCK – Klub Milana Peroutky
18:00, Radotín a Černošice ve filmu 
(více na str. 10)
Filmové úryvky představí Letopisecká 
komise Radotín, vstup zdarma.

KINO RADOTÍN
 20:00, Přání k narozeninám, ČR
Líba má každý rok jediné narozeninové 
přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy spl-
nili. Tedy až do letošních narozenin. Její 
syn Petr má na tenhle rok jiné plány, 
a tak před rodinou předstírá nemoc. 
Letos chce totiž poprvé strávit naroze-
niny se svým přítelem Karlem, který 
má narozeniny ve stejný den. 

9. čt
  KKCK – Velký sál
  19:00, MUDr. Karel Ne-
špor, CSc.: Zdravé

emoce v prevenci stresu (více na str. 9)
Český psychiatr specializující se na 
léčbu návykových nemocí, publicista 
a pedagog humorným stylem nabídne 
způsoby uvolnění a poskytne praktické 
rady, jak zvládat každodenní stres,
Vstupné: v předprodeji 180 Kč, na mís-
tě 230 Kč

KINO RADOTÍN
 20:00, Bez kalhot: Poslední tanec, USA
„Magic“ Mike Lane (Channing Tatum) 
po delší pauze opět míří na scénu poté, 
co zkrachoval jeho podnikatelský zá-
měr, kvůli němuž přišel na mizinu a za-
čal vystupovat jako barman na Floridě. 
Mike se vydává do Londýna, kde ho, jak 
doufá, čeká poslední štace s bohatou 
ženou (Salma Hayek Pinault), která má 
pro něj neodolatelnou nabídku..., ale 
také vlastní tajný plán.

10. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Kocour v botách:

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

20:00, Ostrov, ČR

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

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

Jiří Langmajer v novém filmu Ostrov ztroskotá spolu se svou manželkou 
daleko od civilizace. Může jejich vztah pokračovat?

V sobotu 18. února vypukne v Koruně masopustní veselí. Průvod masek jako 
obvykle projde Radotínem.
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KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)
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Karel Nešpor poradí, jak se vypořádat se stresem
Psychiatr Karel Nešpor se nevěnuje jen návykovým nemocem. V radotínské Koruně se 9. února od 19 hodin představí se 
svým programem zaměřeným na stres.

Koruna

Před dvěma lety jste 
v  Radotíně představil svůj 
pořad o  smíchu a  jeho 

významu v  komunikaci. O  čem 
bude vaše únorové vystoupení 
v Koruně?
Bude hlavně o  emocích a  o  tom, 
jak s  nimi zacházet. Emoce ovliv-
ňují tělesné i  duševní zdraví, mohou 
být nezdravé, například hněv, nebo 
zdravé, projevující se klidnou radostí.

O  stresu dnes hovoří většina lidí, 
stresovalo se lidstvo stejně před 
sto lety?
Odhaduji, že tehdy byli lidé vysta-
veni většímu stresu. Na počátku 
20.  století se lidé v Rakousku-Uher-
sku dožívali v  průměru čtyřiceti 
let. Dnes je to podstatně více. Jistě 
k  tomu přispěl pokrok medicíny 
včetně výzkumů, které se týkají 
stresu a jeho zvládání. 

Jak se mění lidský stres v  digi-
tální éře?
Lidé dnes příliš dlouho sedí. Zdrojem 
stresu mohou být tělesné potíže, které 
s tím souvisejí. Důležité je také to, čím 
se lidé na svých mobilech nebo počíta-
čích zabývají. 

Není to trochu paradoxní, že 
stresu přibývá v  době, kdy 
nemáme základní existenční sta-
rosti? Nikdo dnes neumírá hlady, 
máme vyspělé zdravotnictví, níz-
kou nezaměstnanost.
Stres bývá působen i tím, co vidí člo-
věk v televizi, hádkami na sociálních 
sítích a  negativními emocemi, třeba 
závistí nebo chtivostí. Obrazovky 
jsou pro naši psychiku novinka. 
Doba kamenná začala někdy před 
třemi miliony let a  televizi máme 
v Česku řádově desítky roků. Nějaký 
ničema se plíží na obrazovce a divák 

má dojem, že mu to individuum leze 
po koberci.

Někdy to vypadá, že je dnešní 
život pro některé lidi až moc slo-
žitý a neumí se v něm orientovat. 
Může i to být příčina rozšiřujícího 
se stresu?
To ano, s nadsázkou tomu říkám digi-
tální šikana. Můj švagr je technicky 
nadaný, a  tak u  nich doma regulují 
topení výhradně mobilem. Sestra si 
žertem stěžovala, že by chtěla nor-
mální knoflík.

Připadá mi paradoxní mluvit 
o  našich stresech, když vidíme, 
co se děje na Ukrajině. A  když 
s  Ukrajinci mluvím o  tom, jak 
válku zvládají, říkají často, že co 
se má stát, to se stane. Jako by 
se tím už nestresovali. Je stres 
v takto vyhrocených situacích jiný 
než u  nás, kde máme relativně 
klid?
Válka vyvolává extrémní stres a působí 
s  tím související duševní problémy, 
například posttraumatickou streso-
vou poruchu. Míra stresu je na Ukra-
jině nesrovnatelně vyšší než v celkem 
poklidném Česku.

Existuje přímá souvislost mezi 
stresem a závislostmi na alkoholu 
nebo na drogách?
Nadměrný stres se může podílet na 
vzniku závislosti, není tomu ale vždy. 
Někdo pracuje jako barman, pohybuje 
se v prostředí, kde se pije, přizpůsobí 

se mu a  vytvoří se u  něj závislost. 
Příčinou není stres, ale hlavně jeho 
životní styl. Stres ale závislost dopro-
vází. Bažení po alkoholu je provázeno 
stresem, odvykací stav je provázen 
stresem a  problémy, které závislost 
působí, jsou zdrojem stresu. I  prostá 
opilost je silný stres. Opilý člověk si ho 
neuvědomuje, ale kdybyste mu změřil 
krevní tlak nebo tepovou frekvenci, 
zjistil byste, že jsou podstatně zvýšené. 
Stres je třeba zvládat zdravě, například 
fyzickou aktivitou. Proto také učím 
pacienty jógu a  relaxační techniky. 
Mimochodem nahrávky relaxací jsou 
volně na mém webu drnespor.eu.

Bude mít současná mladá gene-
race stejné problémy s  alkoho-
lem, jako to bylo v  předchozích 
dekádách? Životní styl se díky 
technologiím v lecčems mění…
To je otázka, co myslíte těmi před-
chozími dekádami. Spotřeba alkoholu 
na jednoho obyvatele byla za první 
republiky v  porovnání s  dnešní třeti-
nová. Vysoká spotřeba alkoholu Česko 
ekonomicky znevýhodňuje proti 
zemím s nízkou spotřebou. Lékem na 
vysokou spotřebu nejsou technologie, 
ale střízlivost.

Jak čelíte stresu vy?
Cvičím jógu, čchi-kung nebo se jdu 
projít.

Lidé často ve stresu sáhnou po 
skleničce alkoholu. Jak tuto kom-
binaci zvládnout?

Odpověď najdete v  mé knize 300 
úsměvů pro lepší život, z  ní cituji: 
„Některé moje objevy zaslouží širo-
kou publicitu. Patří k nim čaj na hub-
nutí. Recept: Čajovou lžičku svého 
oblíbeného čaje spařte obvyklým 
způsobem vodou a  nechte ho při-
měřeně dlouho stát. Tento čaj se pije 
bez cukru. Zatímco se čaj louhuje, vy 
se usmívejte, cvičte, tančete, poska-
kujte nebo jásejte. Pak čaj přeceďte 
a  nechte ho vystydnout. To zabere 
přibližně osm až deset minut. Po tu 
dobu se usmívejte, cvičte, tančete, 
poskakujte nebo jásejte. Pak můžete 
čaj vypít. Je libo ještě další šálek? Jest-
liže ano, tak to celé zopakujte.“

Čaj je asi vaším oblíbeným nápo-
jem.
Setkal jsem se s  názorem, že čaj 
zachránil evropskou civilizaci. V době 
průmyslové revoluce rostla spotřeba 
alkoholu, a to i u žen. Alkohol poško-
zuje plod, nejvíc na počátku těhoten-
ství, kdy žena ještě neví, že je těhotná. 
V  té době se ale naštěstí začal pít ve 
velkém čaj a do značné míry nahradil 
alkoholické nápoje.

Jak se promítnul ve vaší práci 
covid? Přibylo vám pacientů?
Epidemiolog Dr. Csémy zjistil, že ti, 
kdo se chovali před pandemií zdr-
ženlivě, v  tom pokračovali nebo pít 
přestali. Ti, kdo pili nezdrženlivě, pili 
ještě víc. Zvýšili tak riziko přenosu 
infekce a těžkého průběhu. 

Petr Buček

Start
Cíl

1. únRa23 o 1:0d 1:0HoIn

Kulturně komunitní centrum Koruna ve spolupráci s MČ Praha 16 vás srdečně zve na

NA FAJNOVÉM DVOŘE
Zabijačkové hody, točené pivo, fajnová káva, čokoláda a punč, 
svařák, grog, domácí dezerty, pekařské výrobky, burgery aj.
DS Gaudium – maškarní rej, picnutí medvěda
Masopustní průvod k radnici a zpět
Bubeníci ZUŠ Klementa Slavického
Kapela Péro za kloboukem
Tvořivé dílny s Petrklíčem

fcbk Kulturně komunitní centrum Koruna
www.praha16.eu
Masopustní průvod vyjde 
ve 14 hodin od KKCK směrem k radnici a zpět

Karel Nešpor v Koruně vystoupil před třemi lety, tenkrát se věnoval smíchu.
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Basketbalisté Wolves Radotín chtějí do první ligy
Klub Basketbalová akademie Radotín, známý také jako BK Wolves Radotín, byl založený v roce 2016 a letos chce proniknout 
do první mužské basketbalové ligy, která je druhou nejvyšší soutěží hned za Národní basketbalovou ligou. „Před sezonou 
jsme posílili, ale postupový klíč není snadný,“ říká Adam Peřinka, prezident klubu.

Rozhovor děláme v  půlce 
ledna, kdy má váš tým 
bilanci šestnácti výher 

a  žádné porážky. Co vás čeká 
v dalším průběhu sezony?
V  březnu nám skončí základní část, 
ve které zatím bezpečně vedeme 
naši skupinu. Ty jsou celkem tři, dvě 
v Čechách a jedna na Moravě. V naší 
skupině Západ potřebujeme vyhrát 
následné play-off. Pak nás bude čekat 
druhý nejlepší tým z  Moravy. Pokud 
zvládneme i  tyto zápasy, budeme mít 
právo přihlásit se do baráže o  první 
ligu. Bude ji hrát předposlední tým 
z  první ligy se třemi týmy postupu-
jícími z  druhé ligy. Dva celky nako-
nec postoupí do první ligy. Čeká nás 
extrémně dlouhá sezona, která potrvá 
až do června.

Jak jste skládali tým na probíha-
jící sezonu?
Do sezony jsme vstoupili s  filozofií 
vytvořit základní rotaci z  hráčů, kteří 
už jsou kvalitou na prvoligové úrovni. 
Už na konci loňské sezony se podařilo 
přivést především rozehrávače Dani-
ela Randušku a  v  srpnu i  vysoké kří-
dlo Tomáše Bělohradského. Oba přišli 
z  první ligy. Letos v  lednu jsme navíc 
získali Olivera Kulenoviće, který při-
chází z  NBL. S  tímto kádrem se sna-
žíme postoupit o soutěž výše. Do konce 
přestupového období na konci února se 
pokusíme přivést ještě posilu na pozici 
pivota. Postoupit jsme chtěli už loni, 
ale ve finále jsme vypadli s  Libercem. 
Tento tým loni extrémně na druhou 
část sezony posílil a nemohli jsme mu 
zejména na pozici pivotů konkurovat. 

Druhou ligu jste vyhráli už v roce 
2019, ale tehdy jste postup do 
první ligy odmítli. Proč?
Náš tým budujeme postupně, nejdeme 
cestou odložených hráčů z  vyšších 
soutěží. V kádru máme šest bývalých 
mládežnických reprezentantů. V roce 
2019 jsme nebyli na vyšší soutěž při-
praveni hráčsky ani organizačně. 
A odešli nám tehdy dva klíčoví hráči, 
jedním z  nich byl radotínský Honza 
Zídek, který zamířil do Ameriky na 
univerzitu. Nyní máme velmi mladý 
a  vyrovnaný tým s  kolektivním poje-
tím, kde nikdo příliš nevyčnívá. Když 
postoupíme do první ligy, chystáme 
vše okolo týmu tak, aby byl scho-
pen umístit se okolo středu tabulky. 
Nechceme v první lize jen prohrávat, 
nechceme vyšší soutěž na zkoušku.

Kolik můžete mít v kádru cizinců? 
V první a druhé lize může nastupovat 
nanejvýš dvojice hráčů ze zahraničí. 
My tu kvótu máme vždy využitou 
naplno. S  cizinci máme velmi dobré 
zkušenosti a měli jsme zpravidla  šťast-
nou ruku při jejich výběru. 

Máte naopak v  A-týmu hráče 
z Radotína a okolí?
Hrajeme na top úrovni, a  to už jen 
s  regionálními hráči nejde. Rekru-
tujeme hráče z  celé republiky, jen 
pár našich basketbalistů je z  Prahy. 
Mezi nimi máme dva, kteří vyrostli 
a bydlí na Zbraslavi. Jiné je to u mlá-
deže, v naší akademii působí 250 dětí. 
Kromě přípravky máme týmy U11 až 
U14. Mezi nimi je asi dvacet procent 
dětí z Radotína. V kategoriích U11 až 
U13 patříme mezi šest nejlepších mlá-
dežnických oddílů v Praze.

Spolupracujete se základními ško-
lami v Radotíně a okolí?
Máme kooperaci s  šestnácti 
školami, kde trénují naše 
přípravky nebo tam děláme 
nábory dětí. Snažíme se vybu-
dovat úspěšný sportovní oddíl 
napříč sporty, který v  jihozá-
padní části Prahy nebude mít 
konkurenci – po stránce kvality 
prvního týmu, mládežnické 
akademie a  také fanouškov-
ské podpory. Vytváříme okolo 
něj komunitu, kterou baví 
chodit na kvalitní a  napínavé 
basketbalové zápasy. Chceme 
zaujmout část Prahy, ale také 
fanoušky z  Mníšku, Příbrami 
nebo až směrem k Berounu.

Daří se vám nacházet talen-
tované hráče i v Radotíně?
Děti v  Radotíně mají široké 
možnosti sportovního vyžití. 
Už na prvním stupni dělají 
jeden nebo dva sporty najed-

nou. Přesto zde nacházíme zajímavé 
talentované hráče.

Zápasy hrajete v  Černošicích. 
Kolik chodí na zápasy A-týmu do 
haly diváků?
V  play-off míváme vyprodáno, chodí 
na nás až 300 diváků. Černošická hala 
je pro účely prvního týmu vhodnější 
než radotínská. Je reprezentativnější, 
nabízí lepší zázemí hráčům, fanouš-
kům i  partnerům oddílu. Mezi nimi 
je několik firem z  Radotína. Naopak 
mládežnická akademie využívá hojně 
mimo jiné i  radotínskou sportovní 
halu, kde jsme velmi spokojení. Jsme 
rádi například za nové polohovací 
koše, které nedávno získala. Pro tré-
ninky minibasketbalových družstev 
je ideální. I když hraje áčko své zápasy 
v  Černošicích, jsme v  první řadě 
radotínským klubem. 

Petr Buček

Letopisecká komise Radotín a Černošická společnost letopisecká
Vás srdečně zvou na promítání

Černošice & Radotín ve filmu

projekce autorské videokoláže archivních i současných záběrů z Černošic 
(Magdalena Kašparová, Petr Kubín) a výběr filmových a televizních záběrů 
z Radotína (Jan Lukavský, Pavel Vančát / LPK Radotín) 
+ prezentace fotodatabáze Soutok v čase (pictory.cz / IPR Praha)

www.letopisciradotin.cz www.centrumkoruna.cz

ve středu 8. února od 18 hodin do klubu KKC Koruna v Radotíně 

Ženský fotbal hlásí návrat

Po padesáti letech chtějí na radotín-
ské hřiště vyběhnout fotbalist-
ky. Právě vzniká ženský tým SC 

Olympia Radotín, který by od podzimu 
mohl nastoupit do divizních zápasů. 
Ženský fotbal se v Radotíně hrál naposle-
dy v 70. letech minulého století.

Nápad na návrat ženského fotbalu 
vznikl na masérském stole. „U radotín-
ského týmu mužů jsem působila nejdří-
ve jako masérka, nyní se věnuji kondič-
ní přípravě mládeže. Při jedné masáži 
zaznělo, že bych mohla v Radotíně ob-
novit ženský tým. Hned jsem se pro to 
nadchla,“ říká Nikola Hladíková.

Bývalá hráčka Slavie Praha, Dukly, 
chorvatského Splitu a  mládežnických 
reprezentací už má svou hráčskou fot-
balovou kariéru za sebou. Přestože je jí 
pouhých 22 let. Na vině je šest proděla-
ných operací kolenních kloubů. „Fotbal 
ale miluju a chci v něm pokračovat jako 
trenérka radotínského ženského týmu,“ 
říká. S fotbalem začala v šesti letech v Ka-
menici, kde trénoval její otec. Od devíti 
už hrála za Slavii, později si v Chorvatsku 
a Polsku vyzkoušela profesionální fotbal. 
Oblékala i  dres národního týmu, Česko 
reprezentovala ve všech kategoriích od 15 
do 19 let.

V  únoru mladá trenérka plánuje 
první tréninky rodícího se týmu. Počet 
hráček už překonal desítku, koučka by 
chtěla mít k dispozici okolo 16 svěřen-
kyň. „Hlásit se mohou holky od 15 let, 
které mají zkušenosti s fotbalem nebo 
i  jiným sportem. Členkami týmu jsou 
i  mé bývalé spoluhráčky ze Slavie, 
brankářka a  obránkyně. Dveře jsou 
otevřené všem zájemkyním,“ říká Ni-
kola Hladíková. Rodí se také realizační 
tým, který by měl být tříčlenný.

Fotbalistky se budou od jara scházet 
k  tréninkům dvakrát týdně, a  pokud 
vše půjde hladce, od podzimní čás-
ti nové sezony by měly nastoupit do 
nejnižší ženské soutěže. Tou je divi-
ze. V Praze ženský fotbal hrají kromě 
Sparty, Slavie a Dukly také v Braníku, 
Malešicích, na Proseku, Zlíchově a na 
Zličíně. A v čem je podle Nikoly Hla-
díkové ženský fotbal odlišný od muž-
ského? „Muži jsou samozřejmě silněj-
ší a  rychlejší. Ale v  ženském fotbalu 
platí, že když nás někdo kopne, tak 
se hned zvedneme,“ uzavírá trenérka 
ženského týmu fotbalistek SC Olym-
pia Radotín. 

(buč)

Prezident basketbalové akademie a klubu 
BK Wolves Radotín Adam Peřinka

BK Wolves Radotín hrají své domácí zápasy v černošické hale. V bílém radotínském dresu nastupuje také Marek Taussig 
ze Zbraslavi.

Nikola Hladíková na lavičce radotínského týmu
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Atleti hodnotili sezonu: dobré výkony a vyhlídky na nový stadion
Atletické zázemí radotínského stadionu právě vstupuje do své kompletní rekonstrukce, ještě předtím se členové oddílu sešli 
v aule základní školy, aby zhodnotili loňskou sezonu a vybrali tři nejlepší sportovce. Jaký byl uplynulý rok pohledem Petra 
Dubského, který oddíl SC Radotín vede?

Sport / Inzerce

Každý atletický rok začíná halo-
vou sezonou, která se rozjíždí 
v  lednu a  vrcholí v  únoru. Už 

na začátku jsme zaznamenali medai-
lový úspěch v  podobě bronzu Filipa 
Mrštného z  přeborů Prahy v  halovém 
sedmiboji dorostenců. V pětiboji žákyň 
nás pak reprezentovala Karolína Vyšná 
na mistrovství ČR. 

Halová sezona pokračovala přebory 
všech kategorií, kde se o medaili posta-
rali Jan Šedivý – získal stříbro v trojsko-
ku mužů, stříbro bral i Artěmij Novikov 
v mladším žactvu v běhu na 800 m, na 
bronzovou příčku se dostala Nicol Schei-
bová ve výšce dorostenek a  ve stejné 
disciplíně si odvezl bronzovou medaili 
žák Matěj Jordanidis. Ten nás pak repre-
zentoval na MČR žactva v Praze, kde ve 
výšce obsadil 11. místo a  na 60 metrů 
překážek 16. místo. Radotínští atleti byli 
jedni z pěti pražských oddílů, kteří uspo-
řádali i své vlastní halové závody, konané 
v přetlakové hale na Strahově.

Vloni na jaře proběhlo velké soustře-
dění žactva a dorostu ve Slaném, které-
ho se zúčastnilo 80 mladých atletů. Pří-
prava to byla pravděpodobně kvalitní, 
protože naši atleti se na dráze rozhodně 
neztratili. 

Od května se naplno rozběhla dráho-
vá sezona jak v jednotlivcích, tak v druž-
stvech. V týmových soutěžích reprezen-
tovalo radotínskou atletiku osm družstev 
od mladších žáků po dospělé. Radotínští 
muži opět nastupovali ve 2. národní lize. 
Po čtyřech kolech, která proběhla v Bíli-
ně, Rumburku, Jičíně a Kladně, obsadili 
ve velmi vyrovnané osmičlenné tabulce 
7. místo, čímž si zajistili účast ve 2. lize 
i v letošním roce. Za náš tým postupně 
nastoupilo celkem 30 závodníků.

ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI
Velmi dobrými výsledky se prezento-
vala žákovská družstva. Mezi mladší-
mi jsme měli přihlášená dokonce dvě. 
Tým  A  vyhrál základní část tvořenou 
čtyřmi koly, tím nám připadlo pořada-
telství semifinále, kterého jsme se ujali 
na pronajatém stadionu FTVS ve Voko-
vicích. Tam náš A výběr obsadil 2. mís-
to a  dostal se do A  finále mezi osm 
nejlepších z celé Prahy. V tomto finále 
jsme obsadili 8. místo, což představuje 
mezi 42 přihlášenými pražskými týmy 
výborný výsledek. Tým B se ze semifi-
nále dostal do finále D, kde obsadil ko-
nečnou 36. příčku. 

Ve starších žácích startovala družstva 
chlapců i dívek. Chlapci si vedli o něco 

lépe, když po třech kolech obsadili 
v devítičlenné skupině 2. místo. Děvča-
ta skončila třetí, což oběma družstvům 
zajistilo účast ve finále A – již podruhé 
za sebou. I  s  pár omluvami se chlap-
ci v  devítičlenném finále dostali na 
7. místo. Děvčata skončila mezi elitou 
9. z  celkem 23 přihlášených družstev. 
Byli jsme jedním z pěti oddílů, kterým 
se povedlo mít ve finále družstvo jak 
chlapců, tak dívek!

O něco hůř si loni vedla družstva do-
rostenců a  dorostenek. I  přes některé 
nadějné výkony obsadili chlapci ko-
nečnou 9. příčku. Děvčata si vedla lépe, 
když skončila osmá z  devíti týmů –  
dílčí výsledky byly dobré, leč absence 
na jednom ze čtyř kol znamenala horší 
umístění.

V pražském přeboru závodilo i druž-
stvo žen, složené hlavně ze žákyň, do-
rostenek a trenérek. Úroveň přeboru je 
vysoká, po prvním kole sešlo z plánů na 
vítězství a pod už ne tak velkým tlakem 
obsadily ženy 5. místo z 10 družstev.

MÁME ŠPIČKOVÉHO OŠTĚPAŘE
V jednotlivcích jsme opět měli medai-
lový zářez v podobě bronzové medaile 
z  republikového šampionátu v  oštěpu 
juniorů zásluhou Ondřeje Kříže. Ond-
řej patří k naší absolutní špičce v oště-
pu, je v  reprezentaci ČR a  loni vytvo-
řil oddílový rekord v oštěpu výkonem 
70,36 m. 

Jako jediný junior překonal 70me-
trovou hranici a  jen 14 centimetrů ho 
dělilo od kvalifikačního limitu na mis-
trovství světa juniorů v  kolumbijském 
Cali. Ač prokazoval vysokou výkon-
nost po celou sezonu, bohužel zrovna 
republikový závod byl výsledkově jeho 
nejhorším. V  dobrém světle se však 
předvedl na šampionátu dospělých i do 
22 let. Mezi dospělými, kde se napřímo 
poměřil i s Vadlejchem a Veselým, ob-
sadil hodem dlouhým 68,32 m 6. místo, 
na republice dvaadvacítek byl čtvrtý.

Na dráze se dařilo i ostatním. Na re-
publikovém šampionátu do 22 let nás 
reprezentoval i  Jan Šedivý, který zde 
vytvořil oddílový rekord v  trojskoku 
14,05 m. Předtím přidal další přebor-
nickou medaili – bronzovou z trojsko-
ku na dráze. Velké zastoupení jsme 
měli na republikovém šampionátu žáků 
a žákyň v Jablonci nad Nisou. Tam jsme 
měli celkem pět individuálních startů 
a  čtyři štafety. Výborně si vedl Lukáš 
Buchal, který postoupil z  rozběhu na 
60 metrů výkonem 7,31 s do finále, kde 

obsadil osmé místo. Těsně se pak ne-
dostal do finále na 150 m, kde skončil 
časem 17,67 s na devátém, tedy prvním 
nepostupovém místě. 

V  rozběhu na 100 metrů překážek 
startovali i  Matěj Jordanidis, Justýna 
Fílová a na 300 m i Armel Rémy Tsoua-
ssa. Ve štafetě se dařilo chlapcům, 
kteří na 4  x  60 m obsadili 11. místo 
z  23 štafet v  novém oddílovém rekor-
du 28,87 s. Dále se ještě představili ve 
štafetě 4 x 300m. Stejné štafety jsme ob-
sadili i v děvčatech.

Na MČR dorostenek v  Ostravě nás 
reprezentovala v jednotlivcích Adriana 
Svobodová, čerstvá oddílová rekord-
manka na trati 2000 m překážek, která 
na této distanci obsadila skvělé 9. mís-
to. Dále nám startovala i štafeta doros-
tenek na 4  x  100m, která se umístila 
jedenáctá.

Jedním z našich nejvýraznějších zá-
vodníků byl mladší žák Artěmij Novi-
kov. Ten získal celkem čtyři přebornic-
ké medaile a dostal se do osmičlenného 
výběru Prahy na olympiádu dětí a mlá-
deže v  Olomouci. Startoval zde na 
800 m a v hodu oštěpem. V obou disci-
plínách sice zůstal v kvalifikaci, přesto 
to byla výborná zkušenost, protože byl 
o rok mladší než všichni ostatní.

Na dráze získali naši atleti celkem deset 
cenných kovů. Kromě výše zmíněných to 
byly ještě Nicol Scheibová ve výšce do-
rostenek za 2. místo, bronzová štafeta do-
rostenek na 4 x 400 m, Jana Hnilicová se 
těšila ze stříbra v hodu krikeťákem mlad-
ších žákyň a Matouš Skripnik si vyběhl 3. 
místo na 3 km mezi žáky.

NEJLEPŠÍ ATLETI ROKU
Z našeho oddílu SC Radotín jsme vy-
brali tři nejlepší atlety roku 2022. Třetí 
příčku obsadil Lukáš Buchal, druhým 
byl vyhodnocen Artěmij Novikov 
a nejlepším se stal Ondřej Kříž.

Atletický oddíl loni uspořádal čty-
ři oddílová soustředění. V  oddíle je 
nyní 347 členů, kteří trénují ve 12 tré-
ninkových skupinách a  stará se o  ně 
17 vyškolených trenérů. Pro všechny 
jsou mimo jiné zařízeny i  doplňkové 
tréninky plavání v radotínském bazé-

Ondra Novotný vybojoval 
cyklokrosový bronz

Radotínský juniorský cyklista 
Ondřej Novotný má za sebou 
cyklokrosovou část sezony, 

kterou završil třetí příčkou na led-
novém republikovém šampionátu. 
Po zahraničním soustředění na něj 
čekají závody na horském kole a  za-
číná také jeho spolupráce s profesio-
nálním týmem Nutrend Specialized.

Republikové cyklokrosové mist-
rovství se konalo v půlce ledna v Mla-
dé Boleslavi. Závod byl od začátku 
pro Ondru ve znamení technických 
problémů. Kvůli chybě jednoho ze 
soupeřů se krátce po startu ocitl na 
chvostu celého balíku závodníků. 
Když začal ztrátu stahovat, musel 
bojovat i  se svou technikou. Padal 
mu řetěz, v každém z pěti soutěžních 
okruhů tak měnil v depu své kolo za 
nové, a to i z důvodu, že trať byla vel-
mi bahnitá.

Přesto se v  závěrečném kole pro-
pracoval až na druhou pozici. Pouhých 
500  metrů před cílem mu však řetěz 
jeho kola opět spadl a cyklista se propa-
dl na třetí příčku znamenající bronzo-
vou medaili. „Forma byla načasovaná, 
ale technika prostě ten den stávkovala,“ 
hodnotí Ondra průběh závodu. 

Nyní už mladý cyklista zamíří do 
sedla horského kola. Prozatím zůstává 
závodníkem Dukly Praha, ale postup-
ně se rozjíždí jeho spolupráce s  pro-
fesionálním týmem Nutrend Specia-
lized. Po soustředění na Kanárských 
ostrovech ho v půlce února čekají prv-
ní mezinárodní závody horských kol 
na řeckém ostrově Salamina. V  roce 
2023 by rád obhájil titul juniorského 
mistra republiky a chtěl by se nomino-
vat na evropský i  světový šampionát. 
Tam si stanovil za cíl zajet výsledky 
mezi úplně nejlepšími juniory. 

(buč)

Tři nejúspěšnější radotínští atleti za rok 2022: zleva Artěmij Novikov, Ondřej 
Kříž a Lukáš Buchal

Ondřej Novotný získal na cyklokrosovém republikovém šampionátu bronz.
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ý ně, starší můžou přes zimu trénovat 
v přetlakové hale na Strahově.

Velkým počinem našeho oddílu 
je zahájení rekonstrukce atletického 
stadionu. Těšíme se, že si jako dárek 
k  60.  výročí založení oddílu dáme 

v červnu roku 2023 nový plnohodnot-
ný stadion. V lednu odstartovala nová 
halová atletická sezona, kde budeme 
opět útočit na medailové zisky či na 
starty na republikových šampioná-
tech. 

Petr Dubský

Inzerce
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Do sokolovny 
se vrátil 
Radotínský 
bál

V Koruně 
vystoupil 
Jan Spálený 
a hrály se 
šachy

Závěr roku ozdobila mobilní 
zvonohra a ohňová show

Po koronavirové pauze se v soko-
lovně sešli příznivci především 
klasického tance na tradičním 

Radotínském bálu. Nechyběla bohatá 
tombola, taneční ukázky profesionál-
ních tanečníků ani zajímavé lekce pod 
vedením zkušených lektorů. 

(red)

Do Koruny přijel v  lednu za-
hrát Jan Spálený se svou 
kapelou ASPM. Spolu se za-

plněným hledištěm si připomněli 
nedožité narozeniny radotínského 
hudebníka „Ferdy“ Peroutky. Led-
nový program nabídnul v  Koruně 
divadlo pro děti, přednášku vedou-
cího policejní služebny pro seniory 
nebo odpoledne zaměřené na šachy 
a další hry. 

(red)

Druhý svátek vánoční je v Radotíně 
neodmyslitelně spojený s koncer-
tem Pražské mobilní zvonohry. 

Na dvanáctitunový nástroj hrál i tento-
krát carillonér Radek Rejšek. 

Unikátní zvonohra vznikla před více 
než dvaceti lety, jejím autorem je Petr 
R. Manoušek ze Zbraslavi. Na výrobě, 
která trvala téměř tři roky, spolupra-
covali zvonaři z  Belgie a  Holandska. 
Nástroj má celkem 57 zvonů, což 
je počet pražských městských částí. 

Podle Manouška je v  současné době 
největší mobilní zvonohrou na světě. 
Na náměstí Sv. Petra a Pavla se zvony 
poprvé rozezněly v roce 2002.

Na Štěpána se v  Radotíně hrál 
vánoční repertoár, ale i  písničky od 
Beatles nebo z Osvobozeného divadla. 
Cinkot zvonků i dunění zvonů poslou-
chalo zaplněné náměstí před radnicí. 
Hned po koncertu následovala ohňová 
show skupiny Pyroterra. 

(hej)

Společnost

Bývalí kantoři si prohlédli 
základní školu

Radotínská základní škola neza-
pomíná ani na své starší peda-
gogy, kteří už odešli do penze. 

Současné vedení školy v  lednu při-

pravilo pro bývalé učitele setkání, při 
kterém si prohlédli aulu i další školní 
prostory. 

(red)

Sokolové udělili Ireně 
Barákové nejvyšší ocenění

Radotínská sokolka Irena „Ija“ 
Baráková byla za svou celo-
životní sportovní činnost 

oceněna zlatou medailí, která je nej-
vyšším vyznamenáním České obce 
sokolské. Ocenění jí předaly sta-
rostka Župy pražské – Scheinerovy 
Renata Čáslavová a  náčelnice župy 
Dana Absolonová za velkých ovací 
plné radotínské sokolovny při tra-

dičním zakončení sezony lakroso-
vého oddílu.

Sedmaosmdesátiletá Ija Baráková 
je nezdolnou sportovkyní, členkou 
Sokola, turistického oddílu i  pěvec-
kého sboru. Patří mezi neopomenu-
telné tváře Radotína. Cvičení rodičů 
s dětmi, žactva i žen se věnuje už více 
než 50 let. 

(mik)

Irena Baráková (druhá zprava) s členkami vedení Župy pražské a se 
starostou radotínského Sokola a místostarostou městské části Miroslavem 
Knotkem
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Necelé dvě desítky bývalých učitelů se potkaly v aule základní školy.

Radek Rejšek rozezněl 57 zvonů.
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Parket zaplnili příznivci tance z Radotína i okolí.

Vedoucí policejní služebny František Bureš hovořil se seniory o nebezpečích 
internetu.

Šachy v Koruně pravidelně hrají děti i dospělí.

Jan Spálený zahrál opět v Koruně se svou kapelou ASPM.

Své umění představili profesionální tanečníci. 
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