
Vážení  
spoluobčané, 
k životu v Ra-
dotíně už tra-
dičně patří vy-
soká účast ve 
volbách, ať už se jedná o komu-
nální, nebo parlamentní volby. 
Jsem rád, že vám věci okolo nás 
nejsou lhostejné a pravidelně vy-
jadřujete své preference. Proto vás 
žádám, abyste využili možnosti 
vybrat své zástupce do radotín-
ského i celopražského zastupitel-
stva i tentokrát – 23. a 24. září. 

Na konci volebního období vám 
chci poděkovat za vaši důvěru, 
kterou jste nám spolu s ostatními 
kolegy zastupiteli v právě končícím 
cyklu dali. Vaší důvěry si velmi vá-
žím i osobně, díky ní jsem už 16 let 
starostou Radotína. 

V této roli cítím především vel-
kou zodpovědnost za to, jakou ces-
tou se naše městská část od roku 
2006 vydala. Samozřejmě se nejed-
ná o práci jednoho člověka, radnici 
vedu se svým zkušeným týmem, 
kterému také děkuji za práci odve-
denou v právě končícím volebním 
období. Dík je o to větší, jelikož 
uplynulé volební období z mnoha 
důvodů nebylo úplně standardní 
a jednoduché. Ale od toho na rad-
nici jsme a dostali jsme v roce 2018 
i velkou důvěru, abychom vše řešili.

V rozdělané práci chceme pokra-
čovat a dělat i nadále vše pro to, aby 
se v Radotíně žilo stále lépe a lépe.

Přeji vám pevné zdraví!
Váš 

Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Radotín 2018–2022: nová Koruna, bazén i železnice
Jak se změnil Radotín od posledních komunálních voleb v roce 2018? Nejvíce 
vidět jsou nový krytý bazén a Kulturně-komunitní centrum Koruna, dokon-
čila se úprava školy i centrální křižovatky, hasiči i policisté mají nové zázemí 
a finišuje modernizace trati i nádraží. Vysadilo se pět stovek stromů. 

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 606 324 
www.femat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

VYZKOUŠEJTE SI
          MODELY

ŠKODA iV

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km;  spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km
14. 9. 2022

Přijďte vyzkoušet nové možnosti cestování.

FEMAT Radotín pro všechny příznivce vozů ŠKODA připravuje testovací 
jízdy, kde si budete moct vyzkoušet několik modelů ŠKODA, ale také 
konzultovat dotazy a nejasnosti spojené s novými modely. 

V rámci testovacích jízd bude pro každého připraven drobný dárek, ale také 
občerstvení a zábava pro děti. Dále se také každý může zařadit do centrální 
soutěže o AUTO NA ROK – ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV.

Vpátek 23. a  v  sobotu 24. září 
zamíří radotínští voliči do 
volebních místností. O jejich 

přízeň se ve zdejším volebním obvodu 
ucházejí tři uskupení: radotínská 

Občanská demokratická strana, 
která spojuje členy ODS a  nezávislé 
kandidáty. Konkurovat jí bude koa-
lice Společně pro Radotín (TOP 09,  
KDU-ČSL, Zelení a  nezávislí), tře-

tím kandidujícím subjektem je Česká 
pirátská strana.

Co vše se v  Radotíně za poslední 
čtyři roky změnilo? Všichni radotínští 
školáci využívají jednou týdně krytý 

bazén, což je nejen v Praze výjimečné. 
Plavecká hala navázala na dříve zřízený 
biotop a vytvořila v Radotíně jedinečný 
volnočasový koupací a plavací areál.

O kulturu a  setkávání různých skupin 
obyvatel se nově stará rozšířená Koruna. 
Spolu s ní vyrostla ve starém dvoře poli-
cejní stanice a zázemí pro základní umě-
leckou školu. Investice do tohoto sou-
boru budov přesáhla sto milionů korun 
a v posledních čtyřech letech představo-
vala největší projekt radotínské radnice.

Během stejného období se na území 
Radotína vysadilo více než pět set 
nových stromů. Radnice pro ně vytipo-
vala vhodná místa s ohledem na majet-
kové poměry, vlastnosti podloží, musela 
brát ohled také na terénní okolnosti 
a podzemní rozvodné sítě. 

Poslední roky jsou však také spojené 
s  postupující modernizací železnice. 
Začala výměnou mostu u  Horymírova 
náměstí, pokračovala stavbou podchodů, 
z nichž jeden bude zcela nový, a ještě letos 
nahradí nebezpečný přejezd v  ulici Na 
Betonce. V srpnu se na něm udála další 
srážka vlaku s chodcem… 

Cestující už využívají nové nástupi-
ště, které do konce roku doplní další 
dvě. Vlaky jezdí po zcela novém koleji-
šti, využívají vyměněné trakční vedení 
i  nové zabezpečení. Příští rok Správa 
železnic dokončí novou moderní 
výpravní budovu s čekárnou, toaletami, 
prodejnou pečiva a  občerstvením. Její 
zřízení iniciovala radotínská radnice. 

Poté budou práce na hlavní části 
radotínské trati definitivně ukon-
čené. Správa železnic chtěla pokračo-
vat s  modernizací tratě postupně až 
k Berounu, úsporná opatření však další 
práce odsouvají. Radotín má však hlavní 
díl prací za sebou. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3

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

Křižovatka 
pod Korunou 
zvládne 
o půlku více 
aut než její 
předchůdkyně

Září nabídne 
bohatý kulturní 
a sportovní 
program:
Koncerty, 
zábava a lakro-
sový turnaj

Starosta Karel 
Hanzlík: 
Máme za sebou 
nejsložitější 
období 
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Dva největší projekty radnice za poslední čtyři roky: Kulturně-komunitní centrum Koruna a krytý plavecký bazén
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V září zvolíme zastupitele městských částí a hlavního města
V pátek 23. a v sobotu 24. září vybereme své zástupce do Zastupitelstva hlavního města Prahy a také do zastupitelstev 
městských částí. Volby se konají v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.

KDO MŮŽE VOLIT?
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti 
k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni do stálého seznamu voličů.
Právo volit v komunálních volbách má i občan jiného státu, který je v den 
voleb hlášen v příslušné městské části k trvalému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva. Nyní již nemusí předem žádat o zapsání do 
stálého seznamu voličů (jako tomu bylo v případě všech předešlých voleb).

Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič 
musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

JAK SE VOLÍ?
  Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost, buď platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem. 
Doporučujeme tedy předem zkontrolovat si platnost potřebných dokladů. 
Pokud bude občanský průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem. 

  Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za 
zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam do ní vloží 
upravené hlasovací lístky, a to jak do zastupitelstva městské části, tak do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy. Následně tuto obálku vhodí do volební 
urny.
  Úpravu hlasovacích lístků může volič provést přímo v prostoru k tomu 
vymezeném, za zástěnou, nebo si je může přinést upravené již z domova 
a za zástěnou je již pouze vloží do úřední obálky.
  V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voli-
čem přítomen, a to ani člen okrskové volební komise. Pouze s voličem, který 
sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či 
psát, může být přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek upravit a vložit 
do obálky.
  Volič rovněž může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby volební 
právo mohl uskutečnit mimo volební místnost, zpravidla doma. Požá-
dat může před volbami na úřadu své městské části, ve dnech voleb přímo 
u okrskové volební komise, kam přísluší. Na takovouto žádost vyšle okrs-
ková volební komise své dva členy s přenosnou schránkou přímo do místa 
bydliště voliče. 

DISTRIBUCE HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do místa jejich trvalého bydliště. 
Hlasovací lístky musí volič obdržet nejpozději 3 dny před volbami. Pokud by 
nebyly voliči v tomto termínu doručeny, může si je vyžádat na úřadu městské 
části nebo ve dnech voleb přímo ve své volební místnosti.

MOŽNOSTI ÚPRAVY HLASOVACÍHO LÍSTKU
Hlasovací lístky obdrží voliči dva. Jeden do zastupitelstva městské části 
a druhý do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na hlasovacích lístcích 
budou uvedeny všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel 
a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Do Zastupitelstva 
městské části Praha 16 vyberou voliči 15 zastupitelů a do Zastupitelstva hl. 
m. Prahy volíme 65 členů.

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit, tj. koho volí:
  První možností je dávat tzv. „malé“ křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. 
Svůj hlas jim volič dá, když křížkem označí čtvereček u jména každého 
vybraného kandidáta. Volič může dát hlas právě tolika kandidátům, kolik se 
volí zastupitelů, nebo méně. Pokud by však zakřížkoval více kandidátů, než 
kolik se volí zastupitelů, bude hlasovací lístek neplatný.

  Druhou možností je užít tzv. „velký“ křížek a volit pouze jednu z kandidují-
cích stran (koalic). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček 
v záhlaví sloupce vybrané volební strany. Tímto způsobem volič dává hlas 
všem kandidátům vybrané strany. Kdyby však volič křížkem označil dvě 
nebo více stran, byl by hlasovací lístek neplatný.

  Třetím a zřejmě nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je 
varianta, kdy volič kombinuje „malé“ křížky a „velký“ křížek. To znamená, že 
volič označí jedním velkým křížkem jednu kandidující stranu a k tomu zvolí 
„malými“ křížky jednotlivé kandidátky, ovšem pouze z jiné strany, než kterou 
označil velkým křížkem.

  Tato kombinace funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s malými 
křížky a dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl 
počtů členů zastupitelstva, kteří mají být voleni, a označených jednotlivých 
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uve-
deni v jejím sloupci.
  Tuto třetí možnost můžeme vysvětlit na příkladu. Když se volí 15 zastupi-
telů a volič dá „velký“ křížek některé straně a 4 „malé“ křížky kandidátům 
z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 4 kandidátům označe-
ným „malým“ křížkem a prvním 11 kandidátům (15 – 4) ze strany, které 
dal „velký“ křížek.

V rámci našeho správního obvodu budou volby probíhat v těchto městských 
částech:

Praha-Radotín, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle a Pra-
ha-Zbraslav.

STRANY KANDIDUJÍCÍ DO ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

MĚSTSKÁ ČÁST
POČET ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA

ZAREGISTROVANÉ VOLEBNÍ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ

Praha-Lipence 15 1. SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), 2. Sdružení pro Lipence, 
3. Lipenečtí nezávislí patrioti, 4. ZaLep – Za Lepší Lipence, 5. HaFo Lipaňáků

Praha-Lochkov 9 1. Sdružení Lochkov 2022

Praha 16 (Radotín) 15 1. Piráti a nezávislí kandidáti, 2. Občanská demokratická strana, 3. Společně pro 
Radotín

Praha-Velká Chuchle 11 1. TOP 09 a nezávislí kandidáti, 2. Chuchelští sousedé, 3. Nezávislí, 4. Lepší 
Chuchle, 5. Občanská demokratická strana

Praha-Zbraslav 17 1. Občané Zbraslavi s podporou KSČM a SPD, 2. Nezávislá Zbraslav, 3. Společně pro 
Zbraslav (ODS a TOP 09), 4. 100pro Zbraslav

ADRESY A KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY, KDE JE MOŽNO ZÍSKAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VOLEB 
  Městská část Praha 16, Úřad městské části, nám. Osvoboditelů 21, Praha-Radotín, Ing. Pavel Jirásek, tel: 234 128 200, e-mail: pavel.jirasek@praha16.eu Jaroslava Bednářová, DiS., tel: 234 128 255,  
e-mail: jaroslava.bednarova@praha16.eu
  Městská část Praha-Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence, tel: 257 921 167, e-mail: urad@mclipence.cz 
  Městská část Praha-Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tel: 257 811 858, e-mail: urad@praha-lochkov.cz 
  Městská část Praha-Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, Praha-Velká Chuchle,tel: 257 941 041, 257 940 092, e-mail: info@chuchle.cz 
  Městská část Praha-Zbraslav, Úřad městské části, Zbraslavské nám. 464, tel: 257 111 888, e-mail: info@mc-zbraslav.cz

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16008 je volební místnost:
  Prostory nového Kulturně-komunitního centra Koruna, 
  náměstí Osvoboditelů 1740/17, Praha 5 – Radotín 
  (bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese:

Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová – č. or. sudá 2–16 
(nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba)

MČ Praha-Lipence
volební okrsek č. 39001 – Základní škola Praha-Lipence, Černošická 168
MČ Praha-Lochkov
volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu MČ, Za Ovčínem 1
MČ Praha-Velká Chuchle
volební okrsek č. 54001 – ZŠ Charlotty Masarykové, nová přístavba, Starochuchelská 240/38, Velká Chuchle
volební okrsek č. 54002 – ZŠ Charlotty Masarykové, nová přístavba, Starochuchelská 240/38, Velká Chuchle
volební okrsek č. 54003 – Česká zemědělská univerzita, SAFINA, V Lázních 15/1, Malá Chuchle
MČ Praha-Zbraslav
volební okrsek č. 56001 – základní škola, Hauptova 591 
volební okrsek č. 56002 – hasičská zbrojnice, Žitavského 571 
volební okrsek č. 56003 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56004 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 
volební okrsek č. 56005 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 
volební okrsek č. 56006 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56007 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56008 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56009 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56010 – objekt čp. 125, Strakonická ul., Lahovičky

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16007 je volební místnost:
  v Sokolovně TJ Sokol Radotín,
  Vykoukových 622/2, Praha 5 – Radotín
  (nemá bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Sokolovny na adrese:

Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, 
Jaspisová, Na Betonce – mezi č. or. 7–17, mezi č. or. 2–24 
včetně event. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomá-
jová – mezi č. or. 18–36, mezi č. or. 11–47, Strážovská – 
mezi č. or. 8–56 a mezi č. or. 19–61, Štěrková, U Sanatoria 
mezi č. or. 1–9 a mezi č. or. 6–22, U Vápenky, Vindyšova, 
Vykoukových.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16006 je volební místnost:
  Restaurace Pivní sanatorium, 
  Štěrková 549/15, Praha 5 – Radotín
  (nemá bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese:

Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Mine-
rální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, 
Sobětická, Solná, Strážovská – mezi č. or. 63–123 a 58–78 
včetně čp. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria – 
č. or. 11–45 a 26–52, Vyhlídka, Živcová.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16005 je volební místnost:
  Základní škola Radotín, historická budova
  nám. sv. Petra a Pavla 102/4, Praha 5 – Radotín
  (bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese:

Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na 
Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, 
V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16004 je volební místnost:
  Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny
  Loučanská 1112/3, Praha 5 – Radotín 
  (bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po 
Rymáň na adrese:

Horymírovo náměstí, V. Balého, Felberova, Ježdíkova, 
K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, 
Na Rymáni, Chrobolská, nám. sv. Petra a Pavla, Stadionová, 
Zítkova.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16003 je volební místnost:
  klubovna Sportovní haly Radotín, 
  U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín 
  (bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese:

Sídliště, Týřovická.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16002 je volební místnost:
  učebna Kulturně-komunitního centra Koruna,
  náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín 
  (bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese:

Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Loše-
tická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. 
Osvoboditelů – stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, 
Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, 
Vojetická, Zderazská, Zdická.

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 16001 je volební místnost:
  hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou Praha- 
Radotín,

  K Cementárně 1522/1c, Praha 5 – Radotín 
  (bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese:

Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kej-
nická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým 
hájem, Prvomájová – č. or. lichá čísla 1–9 (stará zástavba), 
Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3–17 a 2–6, 
U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vino-
hrady.

Volby 2022

JEDNOTLIVÁ VOLEBNÍ MÍSTA
Volební místnosti v Radotíně zůstávají stejné jako při minulých volbách s výjimkou volebního okrsku 16005 „Benátky“, 
který bude mít volební místnost přesunutou do historické budovy Základní školy Praha-Radotín na náměstí sv. Petra 
a Pavla.
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Co je v Radotíně nového za poslední čtyři roky
Radotín 2018–2022

Pokračování ze str. 1

Politické strany kandidující do Zastupitelstva městské části Praha 16 (Radotín) se představují
ODS: VIZE MĚNÍME V REALITU

Opět po čtyřech letech se uchá-
zíme o  vaše hlasy ve volbách 
do radotínského zastupitelstva. 

A opět jsme sestavili kandidátku z lidí, 
kteří se dlouhodobě zajímají o  dění 
v Radotíně a jsou jeho pevnou součástí. 

O vaše hlasy se pod hlavičkou ODS 
Radotín ucházejí trenéři, vedoucí od-
dílů a organizátoři společenských akcí. 
Jsou to lidé, kteří dlouhodobě pracují 
pro Radotín, často patří mezi členy vý-
borů a komisí a mají zkušenosti s tím, 
jak samospráva funguje.

Máme vizi, jak chceme dále Radotín 
rozvíjet. To nás významně odlišuje 
od kandidující opozice, která v před-
chozích čtyřech letech přicházela jen 
s prázdnou kritikou a projevovala ab-
senci jakýchkoliv představ o  součas-
ném stavu a budoucnosti naší městské 
části. Stačí jen pravidelně sledovat tuto 
rubriku. Populismus v  jejich podání 
bohužel dorazil i do Radotína.

Jsme jediným uskupením, které 
pracuje dlouhodobě a  týmově, které 
má odhodlání. Pravidelně se scházíme 
a  diskutujeme o  řešení místních pro-
blémů a o koncepčních záležitostech. 
Proto se nám daří i  tentokrát přivítat 
v  našem týmu kandidátů ODS Ra-

dotín nové tváře širokého profesního 
spektra a životních zkušeností. Na naší 
kandidátce se kromě členů ODS obje-
vují opět i nezávislí kandidáti.

Máme opravdu velké zkušenosti, za 
které děkujeme vaší dlouhodobé pod-
poře. Radotínský úřad díky tomu umí-
me vést efektivně a  hospodárně. Na 
rozdíl od jiných radnic nezvyšujeme 
počty úředníků, šetříme na provoz-
ních výdajích a  rozšiřujeme nabídku 
elektronických služeb. 

Vážení a milí Radotíňáci, děkujeme, 
že nám opakovaně dáváte svou důvě-
ru! Snažíme se ji splácet k  vaší plné 
spokojenosti dlouhodobým a  zodpo-
vědným naplňováním volebních slibů, 
které jsou ambiciózní, ale reálné.

Více na www.radotin2030.cz
 Kandidáti na zastupitele 

Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

PŘEDSTAVUJEME SKUTEČNOU 
ALTERNATIVU RADOTÍNSKÉ 
BUDOUCNOSTI
Milí Radotínští, máte dost vlastních 
zkušeností, abyste sami uměli po-
soudit, zda chcete změnu, či nikoli. 
Možná žádáte město developerských 

katalogů, kapacitních křižovatek 
a  věčného provizoria. Ale možná 
byste dali přednost vlídnému veřej-
nému prostoru, zeleni a  funkčním 
řešením. Možná zrovna vy potře-
bujete další sportovní halu a  ještě 
širší cyklostezku – ale možná byste 
si radši jen sedli do stínu na poho-
dlnou lavičku. Možná zde s  chutí 
čtete tuhou starostovskou sebechvá-
lu placenou z  obecních peněz – ale 
třeba byste se raději něco dozvěděli. 
Možná chcete ještě větší školu – ale 
třeba byste svoje děti radši viděli ve 
škole nové a moderně řízené. Možná 
zrovna vám scházely stromy na hřbi-
tově a v traktorce – ale třeba byste je 
raději viděli v ulicích. Možná se těšíte 
na jediný obří úřad – snad byste to 
ale raději vyřídili z gauče.

Stávající model rozvoje, který pro-
sazuje ODS, patří podle nás do mi-
nulosti. Namísto nekonečných staveb 
chceme zlepšit život vám, kteří zde už 
teď žijete, vychováváte děti, pracujete, 
setkáváte se s  přáteli. Jsme sehraný 
a  silný tým a  jsme připraveni. Sdru-
žujeme osobnosti různorodých zku-
šeností, znalostí i  myšlenkových tra-
dic. Nechceme rozhodovat za vás, ale 
s vámi. Nabízíme otevřenost, inovace 

a  diskusi namísto domovnicko-údrž-
bářského myšlení a  vrchnostenských 
výnosů. S  našimi kandidáty a  pro-
gramem se budete moci seznámit ve 
svých poštovních schránkách i  při 
osobní kampani. Radotín má ve znaku 
strojní kolo: pomozte nám trochu vy-
čistit náhon a pustit k němu čerstvou 
vodu, aby to zas pěkně klapalo.

Jan M. Rak, 

Lucie Malátová a Matěj Pomahač, 

Společně pro Radotín

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
několik let se nacházíme na staveništi, 
a  když si shrneme plánované projek-
ty, je zřejmé, že pokud se nic nezmě-
ní, bude tento stav trvat ještě velmi 
dlouho. Žijeme tu s  vámi, víme, co 
Radotín trápí, a  proto vstupujeme do 
podzimních komunálních voleb s pro-
gramem, který je zaměřen na to, aby se 
tady u nás žilo dobře a klidně skutečně 
všem. S programem, který chce navázat 
na to nejlepší z minulosti a řešit problé-
my Radotína moderním způsobem.

Považujeme za účelné a  efektivní 
podporovat různé formy dopravy, vy-
užívat současné technologie a snižovat 
negativní dopady – ne snažit se dopra-

Volby 2022

vu odklánět nebo zkapacitňovat. Zasa-
díme se o  omezení tranzitní dopravy 
prosazením druhé železniční zastávky 
směrem na Černošice. Všemi kroky 
budeme směřovat k  preferenci míst-
ních obyvatel a rozvineme spolupráci 
s okolními obcemi.

Odmítáme další privatizaci majet-
ku, naopak chceme rozšiřovat fond 
nemovitostí. Zanedbané objekty ve 
správě městské části opravíme a  spo-
lu s nevyužitými pozemky použijeme 
k zajištění dlouhodobých příjmů a ře-
šení bytové situace pro potřebné.

Radnici otevřeme občanům. Pravi-
delně, celistvě a  včas budeme infor-
movat o  zásadních otázkách a  zámě-
rech – k těm budou pořádány veřejné 
diskuse. Záleží nám na vašem názoru.

Jsme skupina lidí, které spojuje chuť 
udělat z  Radotína lepší místo. Pod-
pořte nás a přidejte se, protože dobře 
fungující obec je ta, kde mají obyvate-
lé skutečnou možnost se na změnách 
a rozvoji podílet – zveme vás ke spo-
lupráci!

Více informací a  celý program na-
jdete na: www.pinkradotin.cz

Martin Zelený, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Českou pirátskou stranu

Fotogalerie ukazuje, které největší projekty se radotínské radnici podařilo dotáhnout od roku 2018.

Krytý bazén patří mezi pýchy Radotína a sjíždějí se za ním i plavci 
z okolí. Radotínská radnice měla jasnou koncepci, kterou dotáhla až 
do konce – nejdříve zřídila biotop, připravila zázemí pro bazén a ten 
před pár lety uvedla do provozu.

Lávku přes Berounku se nejdříve radnici podařilo po dlouhém bloko-
vání na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže převzít od hlavního 
města Prahy a rychle nechat znovu vyprojektovat. Stavba se rozjela 
v rekordně krátkém čase, ale těsně před dokončením přišly problémy 
na straně stavební firmy. Radnice usiluje o co nejrychlejší dokončení.

Areál školy je připravený na nárůst počtu žáků. Stará budova školy získala moderní nástavbu, zásadní rekonstrukcí prošla kuchyně a nová je 
také přístavba jídelny. Školní areál doplnil krytý bazén – takovým komplexem se moc škol v Česku pochlubit nemůže.

Na Korunu navazuje nová služebna Policie ČR a budova základní 
umělecké školy. Komplex kromě toho zahrnuje Dům na půli cesty. 
Radnice pro ně získala a unikátním způsobem spojila čtyři různé 
dotace do jedné stavby.

Dobrovolní hasiči se dočkali moderního zázemí, do kterého se přestě-
hovali z nedalekého statku. Na jeho místě vyrostla služebna republiko-
vých policistů. Ti se sem přesunuli z problematické lokality u Výpadové 
ulice, která patří do záplavového území, a navíc byla složitě dostupná 
veřejnou dopravou. Nejen nedávné události v Českém Švýcarsku uka-
zují, že význam hasičů i policistů a jejich kvalitního zázemí je stále 
důležitější.

Veřejné prostranství po celém Radotíně obohatilo více než pět set 
nových stromů.

Kulturně-komunitní centrum Koruna vytvořilo nové zázemí pro kul-
turu a setkávání lidí různých sociálních skupin. Jedná se o největší 
projekt radnice za poslední čtyři roky.

Podchody přinášejí komfort a bezpečí při podcházení trati. Ačkoliv se 
jedná o stavební akci Správy železnic, radotínská radnice o podobě 
rekonstrukce nádraží i podchodů s touto státní organizací jednala 
dlouho dopředu.
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Křižovatka pod Korunou nyní zvládne o půlku víc aut
Od srpna je v plném provozu i s novým asfaltem rozšířená křižovatka pod Korunou. Kolony zmizely nebo jsou v porovnání 
s minulostí minimální, protože zvládne každou hodinu během největšího provozu odbavit o 49 procent více vozidel než 
před rekonstrukcí. To se navíc ještě zlepší, až začne naplno fungovat dynamické řízení semaforů, které přepíná světla 
podle aktuálního počtu přijíždějících vozidel. 

„Vpůvodním stavu měla kři-
žovatka kapacitu ve špičce 
maximálně 3248 vozidel 

za hodinu. Po provedení stavebních 
úprav a  doplnění nových řadicích 

pruhů došlo ke zkapacitnění kři-
žovatky na 4827 aut za hodinu, což 
představuje navýšení kapacity o asi 49 
procent,“ říká Miroslav Čepa, projek-
tant nové křižovatky pod Korunou. 

Tento údaj se ještě navýší, až semafory 
přejdou na dynamické řízení. Údaje 
z  kamer pak poslouží k  tomu, aby se 
automaticky přepínala světla na sema-
forech podle aktuální dopravní situ-

ace. Fronty aut se ještě zkrátí, kapacita 
křižovatky dále naroste.

„Spuštění dynamického řízení svě-
telného signalizačního zařízení je 
procesem na několik měsíců, kdy se 
postupně vyhodnocují získaná data 
tak, aby proces řízení křižovatky fun-
goval optimálně na maximální mož-
nou kapacitu,“ vysvětluje Miroslav 
Čepa. Přechod na dynamické řízení 
začne ještě letos na podzim.

Křižovatka pod Korunou má v kaž-
dém směru dva pruhy a  novinkou je 
bypass pro řidiče přijíždějící ve směru 
od Černošic. Díky této samostatné 
větvi a jejímu úhlu připojení projedou 
i  větší vozidla křižovatkou plynuleji, 
nemusí totiž snižovat rychlost jako na 
původní křižovatce. Zároveň nezpo-
malují ostatní auta. Nové je také pře-
mostění Radotínského potoka i napo-
jení křižovatky směrem k  obchodům 
v čele s Albertem nebo poštou a také 
k chystanému Centru Radotín. 

Toto napojení je důležité kvůli defi-
nitivnímu uzavření železničního pře-
jezdu Na Betonce, které přijde na řadu 
v prosinci. Bez něj by řidiči mířící na 
nákupy či na poštu museli zajíždět 
na parkoviště přes ulici Prvomájovou 

a Na Betonce. Úpravou prošla i komu-
nikace přímo pod Korunou.

Někdy se ozývají hlasy, jestli 
nebylo lepší postavit kruhovou kři-
žovatku. „Ta by zde neměla smysl 
hned z  několika důvodů. Stavějí se 
na komunikacích, kde jsou okružní 
křižovatky typologicky vhodné, 
v  Radotíně však na nové křížení 
navazuje další světelná křižovatka na 
Horymírově náměstí. Pro psycholo-
gii řidiče je lepší, když na sebe nava-
zují křižovatky stejného typu,“ uvádí 
dopravní projektant Miroslav Čepa. 
Proti kruhové křižovatce byla i  sku-
tečnost, že křížení pod Korunou má 
jednu dominantní část – provoz od 
Černošic silně převažuje nad ostat-
ními. Jízda po okruhu by tak dopravu 
brzdila a mohla by paradoxně nega-
tivně ovlivnit plynulost dopravy na 
sousedních křižovatkách. 

Posledním a  důležitým argumen-
tem proti kruhovému křížení byly 
prostorové nároky takového řešení. 
Kruhový objezd by zabral značnou 
část přilehlého parku pod Korunou, 
padnout k  zemi by musely vzrostlé 
kaštany. 

(buč)

Začíná stavba lávky 
mezi přejezdem a Rozmarýnem
Lávka pro pěší a  cyklisty, která 

je bezpečně převede nad silnicí 
mezi Korunou a  Horymírovým 

náměstím, se začne stavět ještě v září. 
Hotová bude za osm měsíců.

„V  současné době probíhá vyhod-
nocování výběrového řízení na zho-
tovitele, které zajišťuje Správa želez-
nic. Předpokládané zahájení prací 
je druhá půlka září 2022, pokud se 
k rozhodnutí komise nikdo neodvolá,“ 
říká Vladimír Kasa ze Správy želez-
nic. Na investici ve výši 34 milionů 
korun včetně DPH se napůl podílejí 
právě Správa železnic a hlavní město. 

„Lávku jsme do projektu modernizace 
železniční trati prosadili, aby se zvýšila 
bezpečnost chodců a  cyklistů. Přede-
vším rodiče školáků potěší, že se jejich 
děti dostanou bezpečně ve směru od 
nádraží a  nového sídliště ke školám, 
aniž by musely překonávat frekven-
tovanou tranzitní komunikaci,“ říká 
radotínský starosta Karel Hanzlík.

Na jedné straně lávka bude začí-
nat kousek od železničního přejezdu 
a povede podél železničního mostu. Na 
druhé straně pozvolna klesne k  pod-
chodu za restaurací Rozmarýn. Sejít 
z ní bude možné i po schodech, které 

skončí na chodníku pod železničním 
mostem. Kromě vozovky s  hustým 
automobilovým provozem překonává 
lávka také Radotínský potok.

Bezbariérová lávka bude dlouhá 
celkem 126 metrů (včetně navazující 
stezky), vlastní délka přemostění činí 
104 metrů. Chodci a cyklisté budou mít 
k dispozici šířku tři metry, přemostění 
bude sahat do výšky až 5,8 metru. 
Konstrukci lávky vytvoří ocelové 
podpěry a  železobetonová mostovka. 
Nebude chybět oboustranné zábradlí 
a osvětlení celé lávky. 

(buč)

Chystá se řešení pro 
dokončení přemostění 
Berounky

Radotínská základní škola, která 
jako jediná v Praze zajišťuje všem 
svým žákům každý týden hodinu 

plavání ve vlastním bazénu, upravuje 
v  novém školním roce výuku tohoto 
předmětu. Novinkou je také rozšíření 
programu Trenéři ve škole i  pro třetí 
třídy.

Hodiny plavání čekají v novém škol-
ním roce žáky až od přelomu září a října, 
na jaře skončí už v květnu. „Část prvního 
a posledního měsíce školního roku jsou 
ve znamení různých organizačních zále-
žitostí, například v  červnu jezdí třídy 
na výlety. Proto se hodiny plavání ode-
hrají mezi říjnem a květnem,“ vysvětluje 
Miroslav Knotek, radotínský místosta-
rosta, který má ve své gesci školství. 

Změní se také poplatek za plavání. 
I  přes rapidní zdražování energií, které 

Školka dostane dvě 
nové třídy

Na podzim začne rozšiřování 
radotínské mateřské školy na 
náměstí Osvoboditelů o  dvě 

třídy, kapacita se tak navýší o zázemí 
pro 60 předškoláků. Investice přijde 

na 38 milionů korun, část pokryje 
evropská dotace, druhý díl příspěvku 
získala radnice z  rozpočtu hlavního 
města. 

(red)

Základní škola upravuje hodiny plavání

Stavební firma Raeder & Falge, 
která zvítězila ve výběrovém 
řízení na stavbu radotínské 

lávky přes Berounku, v červenci stáhla 
své pracovníky ze všech svých rozpra-
covaných staveb. Radotínské radnici 
se ještě podařilo dohodnout pokračo-
vání prací, lávka je napevno usazená 
na pilířích, lana jsou napnutá, pro-
běhly zkoušky jejího zatížení, hotová 
je pochozí část a nechybí ani zábradlí. 
Zbývá pár týdnů práce spojené pře-
devším s  nástupní plochou na lávku 
vedle kostela.

„Není však ještě vyhráno. V  úterý 
2.  srpna jsme dostali oznámení 
o  podání věřitelského insolvenčního 
návrhu na společnost Raeder & Falge, 
následující den okamžitě zasedla 
rada městské části a přijala souhlasné 
usnesení k  návrhu na odstoupení od 
smlouvy s touto firmou,“ říká radotín-
ský starosta Karel Hanzlík a  dodává: 
„Již několik týdnů bylo zřejmé, že 
firma není schopna stavbu dokončit, 
a akt odstoupení, který nám uzavřená 
smlouva umožňuje, byl nejlogičtějším 
krokem pro další postup.“ 

Následují právní kroky spojené 
s  předáním stavby a  vypsáním povin-
ného výběrového řízení na dokončení 
lávky. „Momentálně je naším priorit-
ním cílem uvést lávku začátkem září do 
provizorního užívání,“ vysvětluje mís-

Z úřaduVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

tostarosta Miroslav Knotek a  dodává: 
„Z bezpečnostních důvodů jsme proto 
zajistili potřebnou výplň mezi instalo-
vané zábradlí, která se právě montuje.“ 
Situace okolo lávky je svým způsobem 
specifická. Radotínská radnice všechny 
dílčí kroky konzultuje s Ministerstvem 
pro místní rozvoj, se soudním znalcem 
v oboru stavebnictví a  se spoluautory 
zákona o veřejných zakázkách. 

Firma Raeder & Falge zvítězila ve 
výběrovém řízení na stavbu radotín-
ské lávky přes Berounku v  loňském 
roce, když předložila ze všech ucha-
zečů nejnižší cenu, ale také techno-
logické garance a  garance o  bezdluž-
nosti a beztrestnosti. Na konci června 
však změnila majitele. Nový vlastník 
přestal se svými subdodavateli komu-
nikovat a zastavil stavební činnost na 
stavbách po celé republice. 

Městská část se ihned po zjištění 
problémů v  komunikaci mezi doda-
vatelskou společností a  subdodava-
teli zapojila do jednání a  společně se 
smluvními stranami připravila kroky 
k  co nejrychlejšímu pokračování 
stavby. Ve druhé polovině července se 
tak práce na lávce opět rozběhly. Na 
začátku srpna však podal jeden z věři-
telů na společnost Raeder & Falge 
návrh na insolvenci, což přineslo opě-
tovné zastavení prací. 

(red)

jsou nutné pro vytápění bazénu, zaplatí 
rodiče od tohoto roku namísto padesáti 
jen třicet korun za jednu výukovou jed-
notku. Zbytek doplácí radotínská rad-
nice, skutečná cena plaveckého výcviku 
jednoho dítěte přitom přesahuje stoko-
runu. „Radnice snížením ceny za plavání 
vyjde vstříc rodičům, kterým se v  sou-
časné situaci zvyšují životní náklady,“ 
uvádí Miroslav Knotek.

Na prvním stupni se letos rozšíří pro-
gram Trenéři ve škole i  do třetích tříd, 
v  minulém školním roce jej využívaly 
děti z  prvních a  druhých ročníků prv-
ního stupně. „Jedná se o velmi povedený 
program, který je oblíbený u dětí i peda-
gogů,“ říká Jiří Kovařík, ředitel radotín-
ské základní školy. Trenéři různých 
sportovních odvětví, například volej-
balu, fotbalu, atletiky či lakrosu, vedou 

každý týden hodinu tělocviku a učí ško-
láky jejich základům. I  na tyto hodiny 
přispívá radotínská radnice.

Od září nastoupí do radotínské školy 
okolo padesáti dětí ukrajinských uprch-
líků. Dvacet z  nich se do běžné výuky 
zapojilo už před prázdninami. Jednalo 
se především o  starší školáky. Ostatní 
se na jaře věnovali adaptačním kurzům, 
které radnice spustila jen pár týdnů po 
příchodu dětí ze země zasažené válkou. 
„Adaptační kurzy pomohly připra-
vit ukrajinské žáky na běžnou školní 
docházku, dozvěděli se informace 
o životě v Česku a osvojili si základy čes-
kého jazyka. Už na jaře docházeli napří-
klad na hodiny tělocviku, aby se sblížili 
se svými budoucími spolužáky,“ popi-
suje Jiří Kovařík. 

(buč)

Projekt ukazuje, jak bude vypadat lávka lemující železniční most. Výkres: Správa železnic

Průjezd křižovatkou se ještě zlepší po zprovoznění „chytrých“ semaforů.
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Starosta Karel Hanzlík: Máme za sebou nejkomplikovanější období
Karel Hanzlík vede radotínskou radnici už 16 let. Za jeho éry se Radotín výrazně změnil. V roli starosty chce pokračovat 
i  v  příštím období.

novým křížením cest plynuleji než 
v minulosti. 

Nebylo by ale lepší tranzitní 
dopravu z Radotína vytlačit zcela 
ven?
Bylo by to lepší, kdyby ale existo-
vala nějaká reálná varianta. Obchvat 
Radotína pro ty, kteří přijíždějí od 
Černošic, bohužel není možný. Úplně 
nejnověji se proti němu v právě disku-
tovaném územním plánu pro Prahu 
vyslovilo vedení zbraslavské radnice. 
Překážek na cestě k  obchvatu je ale 
celá řada. Musel by vést přes záplavové 
území, kde se zpřísnily podmínky pro 
jakoukoliv stavební činnost, přírodní 
krajinou v blízkosti soutoku Berounky 
s  Vltavou, kde je snaha o  vytvoření 
příměstského parku Soutok. Navíc 
obchvat by řidiče z Černošic přiváděl 
na přetíženou Strakonickou ulici ještě 
před Lahovickým mostem. Stejně by 
pak raději jezdili přes Radotín, aby 
ušetřili čas a  dostali se na Strakonic-
kou později – blíže k Barrandovskému 
mostu.

Velkou výhodu máme v  železnič-
ním spojení, rekonstrukce trati 
však má zpoždění. Musely se 
podle vás práce protáhnout?
Když naberete u  téměř tři roky trva-
jící stavební akce zpoždění v  řádu 
několika měsíců, není to tak strašné. 
Jedná se o  složitou stavbu, zpoždění 
mimo jiné způsobila covidová epi-
demie. Podívejte se na Barrandovský 
most, kde se práce původně plánované 
na něco přes tři měsíce už nyní o dost 
natahují. Jsem rád, že modernizace 
trati u  nás probíhá a  letos v  prosinci 
budou u  konce hlavní práce spojené 
s  nástupišti a  podchody. Komfort 
a bezpečí cestujících výrazně vzrostou. 
Nehledě na to, že práce dále směrem 
na Beroun se kvůli financím a neroz-
hodnosti některých obcí odkládají. 

Je stále ve hře druhá vlaková 
zastávka na starém sídlišti?
Není to reálná varianta. Nechce ji 
Správa železnic, protože by narušila 
plynulý provoz na trati. My ji také 
spíše odmítáme, protože by do lokality 
Sídliště a Rymáně přivedla mnoho aut 
z Černošic a okolí, které by tam chtěli 
jejich řidiči odstavit na celý den. Lep-
ším řešením je dobré autobusové spo-
jení mezi Sídlištěm a nádražím. Zlepší 
se také spojení pro chodce, pro které 
se ještě letos začne stavět lávka mezi 
podchodem za Rozmarýnem a stáva-
jícím přejezdem. 

Jak to vypadá s Centrem Radotín?
Chceme, aby jeho stavba neza-
čala dříve, než skončí ruch spojený 
s  modernizací tratě. Stavba Centra 
Radotín však nezatíží městskou část 
takovou měrou jako dopravní stavby. 
I díky nové křižovatce pod Korunou, 
která stavební techniku ze stavby 
rychle a plynule odvede. 

Kdy tedy stavba centra začne?
O  termínech s  investorem jednáme, 
čekáme na dokončení prací na trati 
i na to, až se stabilizují ceny stavebních 
prací. Součástí Centra má být i  nová 
budova úřadu, a jak neustále opakuji, 
děláme vše tak, abychom Radotín 
nezadlužovali. Proto do této stavby 
nejdeme bezhlavě, ale uvážlivě čekáme 
na vhodnou chvíli. 

Patříte ke starostům, kteří 
dostávají opakovaně důvěru 
voličů. V  čele radotín-

ské radnice jste už čtyři volební 
období, a  tak můžete srovnávat. 
Jaké byly poslední čtyři roky?
Rozhodně nejkomplikovanější, jaké 
jsem na radnici zažil. Během covi-
dové epidemie jsme se snažili ochrá-
nit v  první řadě naše nejohroženější 
skupiny obyvatel, především senio ry. 
Velký dík patří všem, kteří se do boje 
s  epidemií zapojili. Mnoho práce 
odvedly pracovnice v  Domě s  pečo-
vatelskou službou, zapojilo se však 
i mnoho dobrovolníků, kteří připravo-
vali a  vydávali dezinfekci, hasiči dez-
infikovali veřejné prostory atd. Nikdo 
tehdy netušil, jaké budou nakonec 
dopady epidemie, dělali jsme vše pro 
to, aby se nákaza nešířila. Vedle toho 
jsme museli neustále, za značně pro-
měnlivých vládních podmínek, zacho-
vat standardní poskytování všech 
úředních služeb občanům. S vedením 
školních zařízení jsme z pozice zřizo-
vatele museli flexibilně projednávat 
organizaci výuky. 

Pomoc dobrovolníků se hodila 
také ve chvíli, kdy dorazili ukrajin-
ští uprchlíci… 
Rychlost, s  jakou nám pečovatelky, 
hasiči i  lidé ze sportovních oddílů 
pomohli připravit bývalý dům s pečo-
vatelskou službou Na Benátkách, byla 
ohromující. Všem, kteří pomohli, patří 
velký dík! Po přípravě domu jsme jako 
jedni z prvních v Praze rychle rozjeli 
adaptační kurzy pro ukrajinské děti 
i  jejich matky. Díky nim mohou děti 
od září nastoupit do školy připravené 
po jazykové stránce a zároveň se toho 
naučily hodně o naší zemi.

Poslední období jste nazval kom-
plikovaným. Jaké další problémy 
jste museli řešit?
Nárůst cen energií a  zvyšující se 
inflace nás zasáhly, tak jako celou 
společnost, velkou měrou. Vlastníme 
několik objektů a provozujeme napří-
klad energeticky náročný plavecký 
bazén. Na druhou stranu už dlouhou 
dobu investujeme do snížení energe-
tické náročnosti budov, což se nám 
hlavně nyní vyplácí. Nárůst cen ener-
gií zvládáme a  náš rozpočet zůstává 
vyrovnaný. Stabilní finance jsou pro 
nás důležité, po celou dobu svého 
působení na radnici říkám, že měst-
skou část i přes velké investiční akce, 
které tady uskutečňujeme, rozhodně 
nechceme zadlužovat. Děláme prostě 
to, na co máme.

V Radotíně je v posledních letech 
rušno. Probíhá rekonstrukce 
železnice, upravovala se křižo-
vatka pod Korunou. Čekají nás 
podobné komplikace i  v  příštích 
letech?
Dopravní stavby přinášejí vždy nej-
větší komplikace. Obzvláště když se 
provádějí za plného provozu. Budují 
se objízdné trasy, chodci museli 
a  někde i  dosud musí v  Radotíně 
obcházet obvyklé cesty. Většinu 
komplikací však už máme za sebou. 
Křižovatka pod Korunou je hotová 
a  první čísla ukazují, že se povedla. 
Odbaví za hodinu až o polovinu více 
aut než její předchůdkyně. Díky tomu 
auta v  dopravních špičkách nevytvá-
řejí dlouhé kolony, jelikož projíždějí 

Radotín se za poslední čtyři roky 
opět dost proměnil. Které novinky 
si ceníte nejvíc?
Radost mi dělá krytý bazén. Ačkoliv si 
malá skupinka rodičů stěžuje, že musí 
na školní plavání přispívat, od většiny 
lidí slýchávám spokojená slova. Jsem 
sportovec, vystudoval jsem FTVS a vím, 
jak je plavání pro pohybový rozvoj ško-
láků přínosné. Děti v  radotínské škole 
plavou každý týden, což je naprosté uni-
kum. Doufám, že své umění v létě rodi-
čům u  vody předvedly! Rodiče navíc 
nemusí mít o své potomky při vodních 
hrátkách takové obavy, umí se ve vodě 
chovat bezpečněji.

Největší novinkou za poslední 
čtyři roky je však Kulturně-komu-
nitní centrum Koruna. Plní vaše 
očekávání?
Naprosto. Pro tento komplex budov 
za Korunou jsme získali čtyři různé 
dotace v  celkové výši něco přes 
100 milionů korun, které jsme unikát-
ním způsobem spojili do jedné stavby. 
Především dětem a  našim seniorům 
nabízí nové možnosti pro trávení vol-
ného času. Naší prioritou na radnici 
je také kultura a  Koruna díky svému 
novému zázemí posunula laťku pro 
pestrost kulturních akcí opět nahoru. 
V  neposlední řadě nám kulturně-ko-
munitní centrum a jeho zázemí přišlo 
vhod během uprchlické krize. 

Kolik peněz celkem jste pro 
Radotín sehnali v  posledním 
volebním období?
Celková proinvestovaná suma se 
pohybuje okolo 240 milionů korun. 
Kromě Koruny jsme postavili krytý 
bazén, dokončili rozsáhlou rekon-
strukci školního areálu, novou zbroj-
nici využívají hasiči, padesát milionů 
korun jsme získali na stavbu lávky 
přes Berounku. Její stavba se v  létě 
zkomplikovala, neboť stavební firma 
Raeder & Falge, která zvítězila v řád-
ném výběrovém řízení, zamířila do 
insolvence. Děláme vše pro to, aby 
byla co nejdříve dokončená.

Jak se bude podle vašich představ 
vyvíjet Radotín během příštích 
let?
Skončí modernizace železniční 
trati a  budeme mít kompletně nové 
nádraží. Komfort cestování naroste, 
i když si uvědomujeme těžkosti, které 
v  poslední době provázejí železniční 
dopravu snad po celé republice. Máme 
plány s  usměrňováním tranzitní 
dopravy na hlavní páteřní komuni-
kace a  se zklidňováním některých 
místních komunikací, které využí-
vali přespolní řidiči k  průjezdu přes 
Radotín, což dříve nešlo. To je případ 
Prvomájové ulice a  prostoru mezi 
Vrážskou a  Věštínskou ulicí, který 
celkově upravíme, doplníme zeleň, 
změníme podobu autobusového ter-
minálu na tomto místě, vše v  návaz-
nosti na modernizovanou železniční 
trať a nové přístupy k vlaku. Budeme 
stavět nová parkovací místa v  okolí 
nádraží, budovy ve správě radnice 
budou ještě šetrnější, budeme zadr-
žovat a  více využívat dešťovou vodu, 
vysazovat další zeleň atd. Plány máme 
také s  rozvojem sportovišť, chystá se 
například tréninková hala pro fot-
balisty, lakrosisty nebo softbalisty. 
Nezapomínáme však ani na další 
sociální skupiny, především na tra-
diční a  různorodou podporu našich 
seniorů. Tato skupina se rozšiřuje a je 
potřeba navyšovat především kapacity 
pečovatelské služby. Brzy se také roz-
běhne přístavba mateřské školky, která 
navýší kapacitu o 60 dětí.

Opět kandidujete i  do Zastupitel-
stva hlavního města Prahy. V čem 
je pro Radotín vaše pozice v praž-
ském zastupitelstvu výhodná?
Jsem blíže celopražskému dění, 
a  když potřebuji vyjednat peníze pro 
Radotín, snadněji kolegy v zastupitel-
stvu o  dobrém záměru naší investice 
přesvědčím. Vyplatilo se to například 
v  případě hasičské zbrojnice nebo 
policejní stanice, o nichž hlavní město 
rozhodovalo. A  také se mi díky práci 
v  zastupitelstvu a  v  jeho poradních 

orgánech, například v  bezpečnost-
ním výboru, snadněji vyjednávalo 
o  součinnosti s  policií při složitých 
dopravních omezeních, kterým jsme 
v Radotíně čelili.

Jak chcete přesvědčit radotínské 
voliče, aby vám dali svůj hlas ve 
volbách 23. a 24. září?
Jednoznačně tím, že dlouhodobě 
plníme to, co jsme slíbili. Před posled-
ními volbami jsme mimo jiné slíbili 
krytý bazén, rozšíření a  celkovou 
úpravu dvora za Korunou, navýšení 
kapacity školy, vysázení nové zeleně, 
posílení protipovodňové ochrany, 
novou služebnu pro státní policii 
i  novou lávku přes Berounku. Val-
nou většinu slibů jsme splnili. Obstáli 
jsme také během koronavirové epi-
demie, uprchlické krize a  zvládáme 
také těžkosti spojené se zdražová-
ním energií. Rovněž nabízím svoji 
dlouholetou zkušenost a  usilovnost 
v  práci pro Radotín, bez ohledu na 
čas. 

Máme politickou odvahu a  zodpo-
vědnost se pustit do věcí, se kterými 
jsou spojena nepopulární opatření 
v  podobě omezení. Mohli jsme dělat 
jen líbivé věci a alibisticky ty složitější 
blokovat a odsouvat na další generace, 
jak jsme toho svědky v  našem okolí. 
Podívejte se na odkládání stavby nad-
jezdu v  Chuchli nebo celé trati přes 
Černošice. Víme, že díky zkušenosti 
a  jednání s  investorem a  zhotovite-
lem jsme byli schopní minimalizo-
vat dopady na okolí staveb a  občany 
a  prosadit takový harmonogram 
pořadí prací stavby při modernizaci 
trati a  zkapacitnění křižovatky, které 
byly především z hlediska dopravního 
režimu a omezení nejméně problema-
tické.

Závěrem bych chtěl občanům 
Radotína velmi poděkovat za trpěli-
vost, kterou při komplikacích spoje-
ných především s  modernizací želez-
nice a  křižovatky pod Korunou měli. 
Největší omezení jsou už za námi! 

Petr Buček

Karel Hanzlík (56) z radotínské ODS stejně jako před čtyřmi lety kandiduje do radotínského zastupitelstva i do 
zastupitelstva hlavního města.
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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

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

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

Výherci z minulého čísla:

Renáta Vitoušová, Radotín
Václav Husák, Radotín
Jaroslava Žežulková, 
Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 16. 9. 2022 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

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

Vylosovaní úspěšní 
luštitelé ze zářijového 
vydání novin získávají 
knihu darovanou 
Knihovnou Radotín.

Badmintonový oddíl TJ Sokol Radotín 

pořádá nábor nových hráčů a hráček 
ve věku 6-11 let. 

Zájemci se mohou přijít podívat na tréninky 
mládeže v Městské sportovní hale Radotín 

každé úterý,středa a čtvrtek 
od 16:00 do 17:00 hod.

Bližší informace: 
Mojmír Hnilica, tel: 603 261 981

EKMA PLUS, s.r.o.
účetní firma

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU NOVÉ 
KOLEGYNĚ/KOLEGY

Společnost s dlouholetou praxí v oblasti 
vedení účetnictví, mzdové agendy, hledá 
do svého týmu nové kolegyně/kolegy na 

pozici finanční nebo mzdové účetní.

Možnost i částečného pracovního úvazku.

Bližší informace na e-mailu: petra.jaskova@ekmaplus.cz
Adresa: Radotínská 41/14, Praha 5- Velká Chuchle

JF nails studio
manikúra — pedikúra

Jolana Blažek
Karlická 1724/41
Praha 5 —Radotín
+420 605 537 726
www.jfnails.cz

INZERUJTE 
U NÁS
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

Informační měsíční periodikum pro správ-
ní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

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

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

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

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

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

(Studio Antoníček).
Vychází 30. srpna. 

Náklad 5 705 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

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

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 4. října 2022.

Uzávěrka pro inzerci: do 21. září.
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 5 705 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

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16
V  realitách již pracuji řadu let a  velmi mě těší pomáhat, poradit 
a vyřešit i složitější obchodní případy, které souvisí s bydlením. 
Zkušenosti jsem získala v  Realitní společnosti České spořitelny. 
Mám za sebou řadu úspěšných obchodů a spokojených klientů.

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.

CO MOHU PRO VÁS UDĚLAT?
prodej jakékoliv nemovitosti
pronájem nemovitosti
řešení exekucí
aukce nemovitostí
výkup nemovitostí 
tržní odhad nemovitostí
odhad pro dědická řízení
vyhledávání nemovitostí

INZERUJTE 
U NÁS
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Kulturní program na září 
Kalendář

1. září 2Pře rDoínKo rDnCí n nám. s. pTr aPaLa

SwNgMeOd sXtT • CiBálVá kPeAAn kVáče
StVeBi mNLaTo bNd • RoAnOnRáče aRaEťác
PoádOvý sAn– pTrAsíkVoDiAdO
aKeA nJcUtější bRčák
Chůdři, bBlNoá sOwIávěrčná fReShW

wW.pAh1.e    FcKAdTín

RaOtínKé bRčákBrNí

1. čt
  KKCK – Dvůr / Sál
  19:00, Koncert kapely 
Míchačky betonu

Kapelník Tonda Smrčka (Abraxas, Žlutý 
pes, Yo-Yo band) tentokrát představí 
vynikající bluesovou zpěvačku Betty 
Panzo. Na kytaru bude hrát a zpívat 
Joe Karafiát z The Plastic People of the 
Universe a samozřejmě předvede le-
gendární Muchomůrky a Básníky ticha. 
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 
180 Kč.

KINO RADOTÍN
 17:00, Střídavka, ČR
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná 
rodinných a partnerských zmatků. Její 
hrdinové si uvědomí, že když se ze tří 
rodin stane jedna velká, budou potře-
bovat pořádný plán. 

20:00, Minimata, USA
Johnny Depp v roli charismatického 
fotografa, který obětoval všechno, aby 
svými reportážními snímky ukázal 
pravdu, které se ostatní tak báli.

2. pá
  BIOTOP RADOTÍN
  19:00 Koncert Anety 
Langerové, předkapela 
VIAH (více na str. 12)

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, DC Liga supermaz-
líčků, USA
Superpes Krypto a Superman jsou 
nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné 
superschopnosti a bok po boku bojují 
proti zločinu v Metropolis. 

20:00, Elvis, USA
Film Baze Luhrmanna Elvis o životě 
a hudbě Elvise Presleyho (Austin Bu-
tler) z pohledu jeho komplikovaného 
vztahu s tajemným manažerem, 
plukovníkem Tomem Parkerem (Tom 
Hanks). 

3. so
  BIOTOP RADOTÍN
  11–17:30 Narozeniny 

biotopu: vodní 
a sportovní atrakce pro děti, soutěže
19:00 Koncert kapely PSH (více na 
str. 12)

BEACH ARÉNA RADOTÍN
Home Food Fest, Festival jídla od 
radotínských kuchařů (více na 
str. 12)

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Princezna rebelka, 
USA
Mladý sirotek Pil žije ve středověkém 
městě Misty Rock. Jednoho dne krutý 
regent Tristain prokleje následníka 
trůnu Rolanda a promění jej ve stvo-
ření, které je napůl kuřetem a napůl 
kočkou.

20:00, Bullet Train, USA
Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train 
nájemného zabijáka Berušku, který je 
odhodlán vykonávat svou práci míru

20:00, Jan Žižka, ČR

18. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Rakeťák, USA

Příběh mladého astronauta Buzze 
Rakeťáka, který se poté, co se svým 
velitelem a posádkou ztroskotá na 
nepřátelské planetě, snaží najít cestu 
domů skrze prostor a čas a zároveň čelí 
hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.

20:00, Tvář, Švédsko
Tématem Tváře je klasická disputace 
nad tím, nakolik je rozum schopen 
zvítězit nad iracionalitou a naopak. 

21. st
  KKCK Korunafest
  20:30, The Moon – 

holandský soubor
s mezinárodním obsazením (více na str. 9)

KINO RADOTÍN
 17:00, Ucho, ČSR 
Mistrovské psychologické drama 
Ucho, otevřeně obžalovávající totalitní 
režimní praktiky, bylo natáčeno ve 
svobodnější atmosféře na sklonku 
šedesátých let, k divákům se však sní-
mek dostal až po roce 1990. 

20:00, Top Gun: Maverick, USA
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete 
„Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. 
Do kin s ním přilétá pokračování jedno-
ho z nejoblíbenějších filmů vůbec. 

22. čt
  KKCK Korunafest
  19:00, Michal Prokop 
trio (více na str. 9)

Vstupné v předprodeji 390 Kč, na místě 
440 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, Řeka, USA
Film Řeka bere diváky na cestu prosto-
rem a časem, pokrývá šest světadílů 
a prostřednictvím nejmodernějších 
filmařských prostředků včetně sate-
litních záběrů představuje řeky z per-
spektiv, jaké jsme ještě neviděli. 

20:00, Banger., ČR
Alex má nejlepší kokain v Praze, roz-
hodne se ale s dealováním seknout. 
Prodej mu sice vydělal na luxusní oble-
čení, jako začínající raper však touží po 
úspěchu a slávě. 

23. pá
  KKCK Korunafest
  14–22 Koncerty, 
divadla, hry, 

turnaje (více na str. 9)

KINO RADOTÍN
 17:00, Jurský svět: Nadvláda, USA
Příběh filmu se odehrává čtyři roky po 
zániku ostrova Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských tvorů. 

20:00, Indián, ČR
Hlavním hrdinou komedie Indián je 
finančník Ondřej (Karel Roden), který 
žije hlavně prací. Všechno se ale změní, 

když do něj vstoupí duch starého in-
diána, jenž se rozhodne pomoci mu 
změnit život.

ŘÍČNÍ LÁZNĚ
 20:00, Koncert ILLUMINATI.CA & Jana 
URIEL Kratochvílová

24. so
  KKCK Korunafest
  10–18 Koncerty, 
divadla, hry, 

turnaje (více na str. 9)

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, DC Liga supermaz-
líčků, USA

20:00, Indián, ČR

25. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, Avatar, USA
Avatar je ame-

rický sci-fi film Jamese Camerona 
z roku 2009. Je natočen kombinací 
živých herců a počítačových animací. 

20:00, Mlčení, Švédsko
Mlčení završuje komorní psychologi-
zující Bergmanovu trilogii, v níž syrově 
a krutě rozkrývá vnitřní svět dvou cha-
rakterově odlišných sester. 

28. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Indián, ČR

20:00, Slovo, ČR
Film sleduje příběh manželů Václava 
a Věry, kteří si dali slovo, že budou 
stát vždy při sobě a nepřekročí své 
morální hranice. Doba kolem roku 
1968 ale vystavuje jejich vzájemný 
slib těžkým zkouškám.

29. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Jan Žižka, ČR

20:00, Spolu, ČR
Spolu je filmová adaptace psycholo-
gického dramatu o životě s autismem; 
vznikla dle divadelní předlohy fran-
couzského herce a dramatika Fabia 
Marry.

30. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Tři 
tisíce let touhy, USA

Film kombinuje fantasy s prostře-
dím orientu a režisér George Miller 
nabídne divákům svou obdobu 
Pohádek tisíce a jedné noci plnou 
nespoutané fantazie a odvahy.

20:00, Buko, ČR
Režisérka Alice Nellis film přibližuje 
slovy: „Buko je o tom, že život je krás-
ný. Byť třeba ne na první pohled.“

KINO RADOTÍN

BIOTOP RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

milovně, jelikož se mu spousta před-
chozích kšeftů vymkla z rukou a smůla 
se mu lepí na paty.

4. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Ces-
ta do Tvojzemí, ČR/SR

Daleko za hranicemi dětských hřišť 
existuje úžasný svět fantazie – 
Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví 
lidskou řečí a po zlatých pouštích se 
procházejí neskutečné stroje, které 
fungují v dokonalém souladu s pří-
rodou.

20:00, Jedna sekunda, Čína 
Čína během kulturní revoluce. Útěk 
vězně z pracovního tábora. Riskuje 
vše při hledání ukradeného filmového 
kotouče, na němž se na vteřinu objeví 
jeho dávno ztracená dcera. 

7. st
  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro-
družství s knížkou 
aneb Narodil se čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

KINO RADOTÍN
 17:00, Velká premiéra, ČR
Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je 
život jedna velká hra. Málokdo pozná, 
kdy věci myslí vážně.

BIOTOP RADOTÍN
19:30, Letní kino – Myši patří do nebe, 
ČR

8. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00 Nene, USA
 Ten den by proběhl jako 

každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo 
„cosi“, co sourozencům Haywoodovým 
zabilo otce. Bylo to UFO? 

20:00, After: Pouto, USA
Čtvrtá kapitola světového fenoménu 
After zastihne Tessu a Hardina na 
rozcestí. Pokud chtějí, aby jejich láska 
přežila, budou muset nejprve zapraco-
vat sami na sobě. Zavedou je ale jejich 
cesty zpět?

9. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, Jan Žižka, ČR
 Film inspirovaný sku-

tečným příběhem jednoho z největ-
ších vojevůdců své doby, nikdy nepo-
raženým Janem Žižkou z Trocnova, 
který se stal díky svým činům le-
gendou. Po slavnostním autorském 
promítání filmu Jan Žižka následuje 
beseda s tvůrci, herci a dalšími 
osobnostmi filmového štábu.

20:00, Jan Žižka, ČR

10. so
  BURČÁKOBRANÍ A DEN 

SE ŽELEZNICÍ
  Tradiční radotínské 

Burčákobraní s koncerty a další zába-
vou. Zároveň s akcí Den se železnicí 
(více na str. 9 a 12).

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Princezna rebelka, USA

20:00, Jan Žižka, ČR

11. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, Planeta Pra-
ha, ČR

Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci 
oceňovaného filmu Planeta Česko se 
tentokrát vydali na výpravu do betonové 
džungle hlavního města. 

20:00, Lovec jelenů, USA
Michael, Steven a Nick jsou přátelé 
z ocelárny v Pensylvánii, kteří se roz-
hodli, že jako dobrovolníci odjedou bojo-
vat do války ve Vietnamu. 

13. út
  KKCK – sál
  15:00, Čaj o třetí,
tradiční setkání 

seniorek a seniorů: Spisovatel Ivan 
Kraus a doprovodná kapela DS Křoví
Vyprávění, autorské čtení, písničky z di-
vadelních her Ivana Krause a písničky 
Osvobozeného divadla. Vstup zdarma.

14. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Exhibition on 
Screen: Raffael od-
halen, USA

Oceňovaný režisér Phil Grabsky přináší svě-
ží pohled na tohoto mistra renesance a uka-
zuje, proč je Raffael právem považován za 
jednoho z největších umělců všech dob. 

20:00, Podezřelá, Jižní Korea
Detektiv Hae-joon je povolán k případu 
úmrtí muže, který se zabil za nejasných 
okolností při pádu ze skály. 

 KNIHOVNA RADOTÍN
18:15, Beseda s farářkou a spisovatel-
kou Martinou Viktorií Kopeckou
Autorka knihy Deník farářky se mimo 
jiné proslavila účastí v taneční soutěži 
StarDance. 

15. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, David Bowie – 
Moonage Daydream, 
USA

Brettem Morgenem zprostředkovaný tes-
tament Davida Bowieho je stejně neucho-
pitelný a uhrančivý jako umělec sám.

20:00, Vstupenka do ráje, USA
Když vám dcera, která tráví prázdniny na 
Bali, oznámí, že se tam zamilovala a bude 
se vdávat, pravděpodobně skočíte na prv-
ní letadlo a poletíte jí to rozmluvit. 

16. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Princezna rebelka, 
USA

20:00, Jan Žižka, ČR

17. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Cesta do Tvojzemí, 
ČR/SR
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Koruna oslaví své první narozeniny velkou kulturní show

Bohatý čtyřdenní program plný 
dobré hudby, kabaretu i výtvar-
ného umění nabídne Kultur-

ně-komunitní centrum Koruna od 
středy 21. do soboty 24. září. Oslaví 
tak své první narozeniny od začátku 
fungování tohoto ojedinělého pro-
jektu. Nebude chybět ani přehlídka 
výjimečných aut – francouzských 
kachen neboli Citroënů 2CV.

Akci nazvanou 1. Korunafest zahájí 
ve středu 21. září ve 20.30 hodin 

holandský Moon Cabaret (Měsíční 
kabaret). Velmi originální představení 
spojuje klauny, hudebníky, loutkáře 
a  další umělce. V  posledních třech 
letech Moon Cabaret prezentuje svou 
práci na festivalech v  Evropě i  mimo 
ni. Toto výjimečné představení je také 
součástí aktivit Soutok RovnoDen-
Noc, Sousedské souznění. 

Čtvrteční večer festivalu Korunafest 
bude patřit od 19 hodin české hudební 
klasice. Známý skladatel, kytarista 

1. Korunafest 21. až 24. září 2022

Program
Středa 21. září, 20:30 hodin, Moon Cabaret
Čtvrtek 22. září, 19:00 hodin, Michal Prokop Trio
Pátek 23. září, od 14:00 hodin koncerty – například Eva Suková (Blondýna), 
kapela 2CV Band, sochařské dílny, hry atd.
Sobota 24. září, od 14:00 hodin, koncerty, sochařské dílny, hry atd.

INFO

a  zpěvák Michal Prokop zahraje 
s houslistou Janem Hrubým a kytaris-
tou Pavlem Marcelem. 

V  pátek začínají oslavy v  centru 
Koruna už ve 14 hodin. Korunafest 
nabídne pestrý program. Představí 
se mladí muzikanti, divadlo Kubko 
s  Perníkovou chaloupkou, Teatr.cz 
s  Větrnou pohádkou, lákavé budou 
i  zajímavé tvůrčí dílny ve spolupráci 
s Centrem Petrklíč. Konat se bude také 
originální dvoudenní sochařská dílna 
pro celou rodinu pod vedením kubán-
ského řezbáře Dia. 

„Těšit se můžete na rodinné i  sou-
sedské turnaje ve stolním tenise nebo 
obřím Člověče, nezlob se, chystá 
se oblíbená úniková hra pro celou 
rodinu, seniorská módní přehlídka 
i koncerty různých žánrů. K poslechu 
budou mimo jiné staré dobré tramp-
ské a  country songy i  písně z  Osvo-
bozeného divadla v  podání tria Ren-
davend, zahraje také kapela Martina 
Bělohoubka ze ZUŠ Klementa Slavic-
kého, proběhne vernisáž soch,“ vypo-
čítává bohatou kulturní nabídku Dana 
Radová, vedoucí Kulturně-komunit-
ního centra Koruna.

TIP KULTURISTEK
V  pátek bude mít mimo jiné kon-
cert v  Radotíně poprvé, ale jinak 
známá a  skvělá Blondýna, tedy Eva 
Suková. Tato vtipná a charismatická 
básnířka, písničkářka s  kytarou 
vám ukáže, že i  na koncertě se lze 
pořádně zasmát.

Večerní páteční koncert rozjede 
kapela 2CV Band. „Kachna od Cit-
roënu je jediné auto, které sluší nejen 
barevně komunitnímu dvoru,“ říká 
vedoucí a hrdá majitelka tohoto vozi-
dla Dana Radová. Na páteční večer do 

Radotína „přiletí“ hodně kachen i dal-
ších veteránů této úžasné značky. 

Kapelu založili v roce 2003 fanoušci 
Citroënu 2CV a  francouzské kine-
matografie. Zakládajícími a  hrajícími 
členy jsou Honza Červený (kytara, 
zpěv), Mardoša (zakládající člen 
Tata Bojs, baskytara), Marek Pade-
vět (zakládající člen Tata Bojs, sólová 
kytara) a od roku 2008 je stálým čle-
nem David Zezula (bicí). Po koncertě, 
pokud bude fajn počasí i  atmosféra, 
rozjede afterparty DJ Mardoša.

A  kde jsou „kačeny 2CV“, tam je 
i  Petr Čtvrtníček ve své oblíbené roli 

řezníka Čeňka Strnada a jeho báječné 
četnické klobásy. Ty si budou návštěv-
níci moci koupit v pátek i v sobotu.

Oslavy Kulturně-komunitního cen-
tra Koruna, které se letos díky využité 
dotaci stalo jednou z  tváří projektů 
Praha – Pól růstu ČR, budou trvat čtyři 
dny. Nabídnou nabitý mezinárodní 
program. Radotínská radnice spojila ve 
dvoře za Korunou čtyři dotace v jeden 
unikátní prostor  – vedle Koruny zde 
sídlí také nové prostory základní umě-
lecké školy, nová služebna Policie ČR 
a Dům na půli cesty.

(red)
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Den se Správou železnic
nádraží Praha-Radotín 
10. září 2022 v době 10 – 15 hod. 
přístup z ulice Na Betonce

Program:

• Zábavně naučná trasa pro děti i dospělé
• Fotopoint na trase
• Komentované prohlídky stavby
• Občerstvení z Trilobit baru restaurace MUSA

Následuje Radotínské burčákobraní
a oslava výročí 160 let průjezdu prvního vlaku 
na trase Praha – Plzeň přes Radotín

spravazeleznic.cz

Koruna nabízí zápisy do kurzů

Volná místa hlásí úterní kurzy 
pro seniory, kteří by rádi cvičili 
kalanetiku (vždy od 11 hodin) 

nebo jógu (od 13 hodin). Pro děti 
a mládež od 6 do 18 let jsou v nabídce 
kurzy Mladá scénka aneb řekni to 

jinak. Konají se také v úterý, vždy od 
16 hodin v  Koruně. Kromě toho se 
děti mohou zapsat do kurzu Koruna 
kvete (hraní s  přírodou i  zvířátky) 
nebo na konzultace s  psycholožkou. 
Více na www.centrumkoruna.cz. 

(red)

Kapela 2CV Band je personálně propojená s Tata Bojs.

Petr Čtvrtníček a jeho stánek s klobásami
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V úterý 6. září a  ve středu 
7. září bude žít Koruna spor-
tem. Badmintonový oddíl 

TJ Sokol Radotín uspořádá vždy od 
14 do 16 hodin ukázkové lekce tohoto 

sálového sportu. Součástí badminto-
nové akademie bude nábor nových 
členů, vše pod vedením Mojmíra Hni-
licy. 

(red)

Zájemci si mohou vyzkoušet badminton
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Radotín má 
naučnou stezku
V sobotu 3. září se slavnost-

ním pochodem otevírá 
naučná stezka Radotín 

(sraz u kostela je v 9 hodin). Milov-
níky přírody zavede do nejkrásněj-
ších míst v  nejbližším okolí, včetně 
nejvýchodnější části chráněné kra-
jinné oblasti Český kras a  západní 
části přírodního parku Radotínsko-
-Chuchelský háj.

Stezka, kterou nechala vybudovat 
radotínská radnice, nabízí celkem 
18 zastavení a  dvě posezení – jedno 
z  nich už stojí ve Slavičím údolí, 
druhé na Klapici. Trasu lemují zelené 
turistické značky používané pro 
naučné stezky. Celkem 18  tabulí na 
jednotlivých zastávkách informuje 
o  Radotínu a  posledních více než 
1000  letech jeho rozvoje, o  zajíma-
vých přírodních lokalitách, ale také 

o současnosti a dalších plánech měst-
ské části.

Naučná stezka Radotín milovníky 
poznávání a pěší turistiky provede chrá-
něnými územími Klapice, Černé rokle, 
Orthocerový lůmek, Radotínské skály 
a  Slavičí údolí. Délka značené trasy 
o  něco přesahuje 11 kilometrů a  její 
součástí jsou i dvě ostřejší stoupání (na 
Klapici a  pod Lochkovským mostem). 
Celkové převýšení činí 330 metrů. 

Start a  cíl je před kostelem, trasu 
lze rozdělit na dvě zhruba stejné polo-
viny a  za zastávkou číslo 10 se po 
neznačených cestách vrátit po proudu 
Radotínského potoka do centra měst-
ské části. Naučná stezka se otevírá 
v  roce kulatých oslav chráněné kra-
jinné oblasti Český kras, která byla 
vyhlášena 12. dubna 1972. 

(red)

Naučná stezka

Biotop 
Radotín

Praha - Radotín

CHKO
Český kras

PP Radotínské 
skály

PR Klapice

Mydlárna

PR Staňkovka

NPP Černá rokle

PP Orthocerový 
lůmek

PP 
Radotínské Radotínské 
skály

PP Slavičí údolí

Přírodní park 
Radotínsko-Chuchelský háj

PP Hvížďalka

NPP Lochkovský
profil

Kosoř

Lochkov

345

Klapice

Start/Cíl
1

2

3

4

567
8

9
10

11
13

12

14

15

16

17
18

Délka značené trasy přesahuje 11 km a její součástí jsou i dvě ostřejší 
stoupání (na Klapici a pod Lochkovským mostem), celkové převýšení je 
330 m. Lze ji rozdělit na dvě zhruba stejné poloviny a po neznačených 
cestách se za zastávkou č.10 vrátit po proudu Radotínského potoka do 
centra městské části. Stezka je ideální pro celodenní rodinný výlet, 
proto na ní najdete i dva turistické přístřešky s posezením. 

18 
zastavení 

Celkem vás čeká

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

Základní informace / Radotínské školství  

Unikátní biotop. 
Hřbitov a radotínské osobnosti

Volný čas a rekreace 

Sport a místní oddíly  

Centrum Koruna. 
Náměstí Osvoboditelů / CHKO Český kras 

Rostlinstvo Českého krasu

Fauna v okolí Radotína 

Přírodní muzeum zkamenělin

Národní přírodní památka Černé rokle

Zkameněliny v odkryvech vápenců

Starý lom u cementárny

12 Orthocerový lůmek. Geologická minulost

13

15

16

17

18

Cementárna a další průmyslové podniky

Slavičí údolí 

Radotínské skály a vyhlídky 

Historické zastavení

Radotín v proměnách času 

Další rozvoj a pohled do budoucnosti

7

14

(turistický přístřeštřešt ek)

(turistický přístřeštřešt ek)

Naučná stezka Radotín

Základní informace

Historie Radotína

Zelené turistické značení na trase Naučné stezky Radotín

Jeden ze dvou přístřešků na trase
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Na boxlakrosovém 
mistrovství Evropy 
získala reprezentace 
bronz

Patricie Macková byla 
čtvrtá na golfovém 
evropském šampionátu

Léto ve znamení táborů a sportovních soustředění

Závod RunX přilákal dvě stovky běžců

Fieldlakrosisté do 21 let skončili jedenáctí na MS

Česká boxlakrosová reprezentace, 
jejíž podstatnou část tvoří hráči 
LC Custodes Radotín, odjížděla 

na červencové mistrovství Evropy do 
Hannoveru s  nejvyššími ambicemi. 
Naděje na zlato ale zhatili v  semifi-
nále Angličané, kteří se následně stali 
novými evropskými šampiony.

Ve výběru koučů Lukáše Neužila 
a  Emila Moravce bylo devatenáct 
Custodů. Vzhledem k jejich sehranosti 
a naprosté dominanci v české nejvyšší 
soutěži to není až tak překvapivé. 

První, důležitý a  ostře sledovaný 
zápas odehráli Češi proti domácímu 
Německu. Češi si záhy získali vedení 3:0, 
ale nabuzený soupeř dokázal průběh 
utkání otočit až na skóre 10:5. Nakonec 
si připsal důležité body za výhru 12:11. 

V dalších zápasech ve skupině Češi 
potvrdili svou roli favoritů. Polsko 
smetli 28:2  a  Slovensko 26:3. Z  dru-

Největšího úspěchu ve své dosa-
vadní sportovní kariéře dosáhla 
radotínská golfistka Patricie 

Macková, která si z evropského šampio-
nátu přivezla čtvrté místo. Mistrovství 
se konalo na konci července v Paříži.

Patricie Macková pokračuje ve stu-
diu na univerzitě v  americkém Mary-
landu, kde se věnuje golfu a biochemii. 
Léto tráví v Radotíně, odkud vyjíždí na 
golfové turnaje. Kromě čtvrtého místa 
mezi evropskou konkurencí vybojo-
vala během letních měsíců také druhou 
příčku na republikovém mistrovství, 
které se v srpnu odehrálo v Brně.

„Čtvrtá příčka z  amatérského mist-
rovství Evropy je pro mě prozatím nej-
větším úspěchem. Díky tomu jsem se 
posunula ve světovém žebříčku o pade-
sát míst, patří mi zhruba 140. pozice,“ 
říká Patricie, která si pochvaluje ame-
rickou golfovou průpravu. Na uni-
verzitě dělí čas mezi sport a  studium, 
týdně se golfu věnuje okolo 25 hodin. 
„Herně se posouvám dopředu, zlepšila 
jsem například přípravu na samotnou 
hru, kterou se učím provádět jinak, než 
jsem byla zvyklá. Mnohem víc se zamě-
řuji na hru na greenu, který mě v Ame-
rice učí rozdělit na slabá a silná místa 
a  podle toho na něj mířit s  údery,“ 
popisuje úspěšná golfistka.

Také studium je odlišné od toho, na 
co byla zvyklá v  Česku. „Více píšeme 
eseje a děláme různé projekty. Na ame-
rické škole je důležité mít svůj názor 
a  umět ho obhájit,“ vysvětluje. Patri-

Největší juniorské lakrosové 
mistrovství světa v  historii 
s 23 týmy z pěti kontinentů hos-

til irský Limerick. Nechyběl ani český 
tým nabitý hráči z  Radotína. Turnaj 
byl odložen o  dva roky kvůli covidu, 
a  věková kategorie se proto změnila 
z U19 na U21. Tím se juniorský šam-
pionát změnil v podstatě na seniorský 
a jednalo se o největší letošní mužskou 
lakrosovou akci.

Úvod turnaje z  pohledu českého 
týmu ovlivnily problémy, které si při-
vezli hráči reprezentující na předchá-
zejícím boxlakrosovém mistrovství 
Evropy v Hannoveru. V neděli 7. srpna 
se vrátili z Německa a už na druhý den 
ve tři hodiny ráno měli sraz na letišti, 
kde čekali na spoj do Irska. 

Tam začali vítězným přípravným 
zápasem proti Číně, ale vzápětí muselo 
šest českých hráčů na marodku. K prv-
nímu zápasu mistrovství světa s Porto-
rikem šli tři z  nich rovnou z  postele, 
další tři do bojů vůbec nezasáhli. Por-
toriko mělo na soupisce hráče ze všech 
tří divizí univerzitní soutěže NCAA. 

Radotínská sportoviště zaplnily 
během letních měsíců skupinky 
dětí, které zde trávily příměst-

ské tábory nebo soustředění svých 

Tradiční radotínské běžecké 
závody letos bojovaly s  leh-
kou nepřízní počasí, přesto se 

na start postavilo přesně 198 běžců. 
Mezi nimi se na zkrácenou trať 500 
a 1000 metrů pustilo i 28 dětí.

Na startu nechyběla ani pravidelná 
účastnice Radka Churaňová. Tato ultra-
maratonkyně suverénně ovládla katego-
rii žen nad 39 let na hlavní desetikilome-
trové trase. Mezi ženami do 39 let běžela 
stejnou trať nejrychleji Adéla Blahov-
cová, radotínská lakrosistka.

Déšť zasáhnul dětské běhy, které 
předcházely závodům dospělých. 
Zázemí závodů RunX vytvořil stejně 
jako v předchozích ročnících radotín-
ský turistický oddíl. 

(red)

hého místa ve skupině pak postoupili 
do čtvrtfinále proti Švýcarsku. Ani 
to nekladlo velký odpor. Výsledek 
23:5 hovoří za vše.

Klíčové bylo semifinále. Lepší vstup 
do zápasu měli Angličané. Na jejich 
dva góly ale Češi odpověděli a  po 
první čtvrtině byl stav 2:2. Ve druhé 
periodě pokračovala tahanice, o  půli 
vedli Angličané o gól. Po přestávce pak 
soupeř odskočil až na rozdíl tří branek 
a vyšel mu i začátek poslední čtvrtiny, 
kdy si vybudoval vedení 13:9. V závě-
rečné pětiminutovce Češi drtivě tlačili, 
ale povedlo se jim stáhnout skóre jen 
na 13:12. 

Češi pak zdolali v  zápase o  bronz 
Finsko 15:8. Utkání měli pod kont-
rolou a  výborně zachytal Josef Sla-
vík. Ve finále přehrála Anglie domácí 
Německo 11:8. 

Ondřej Mika

cii čeká v Americe ještě pět studijních 
semestrů a poté má dva plány: zkusit si 
golf mezi profesionálkami a navázat na 
marylandskou univerzitu studiem na 
pražské VŠCHT. Absolvování americké 
školy bude na úrovni bakalářského stu-
dia, doma pak Patricie plánuje dokon-
čit inženýrský cyklus.

Studentka před dvěma lety ukončila 
radotínské gymnázium, během kte-
rého získala tři tituly golfové mistryně 
republiky v juniorských kategoriích. Na 
konci srpna vyrazila s  reprezentačním 
týmem na mistrovství světa družstev. 
Poté už Patricii Mackovou čeká návrat 
do Marylandu. 

(buč)

Zápas o  dvou různých polovinách 
skončil výsledkem 12:6 pro Portoriko.

V  první polovině dominovali „pro-
fesionálové“ z amerických škol. Ve třetí 
čtvrtině Češi srovnali krok a v poslední 
dokázali Portoriko přestřílet a vyhrát ji 
3:1. I tak byl rozdíl v herních dovednos-
tech hráčů znatelný. 

Pak na český tým čekal podobný 
soupeř, ale lépe organizovaný – s hráči, 
kteří dokázali vybojovat pro Japonsko 
na letních Světových hrách bronzovou 
medaili. Výsledek 12:2  pro Japonsko 
byl pro český tým ještě přijatelný. 

V klíčovém zápase ve skupině doká-
zali Češi porazit silný Izrael 11:4. 
V  prolínacím kole tak čekal na český 
výběr „domácí“ tým složený z Ameri-
čanů s  irským pasem. Češi si dokázali 
vytvořit šance, ale výborný gólman 
v  irském dresu toho hodně pochytal. 
Výhra 9:4  poslala Iry do čtvrtfinále 
proti jednomu z  favoritů šampionátu, 
kterým byla Kanada. Čechy čekal 
v  dalším utkání poražený ze druhého 
čtvrtfinále, reprezentace Portorika. 
Ani opakovaný zápas se českému týmu 

Bronzová boxlakrosová reprezentace na ME

Radotínská „sekce“ juniorské fieldlakrosové reprezentace
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Starosta Karel Hanzlík odstartoval běžecký závod RunX.
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Tenisové kurty ožily dvěma turnusy příměstského 
táboru.

Tábor na biotopu nabídnul například lekce 
paddleboardingu.
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nepovedl. Předvedl nejhorší výkon na 
turnaji a prohrál jasně v poměru 7:19. 
Češi tak šli do boje o 9. až 12. místo. 

Boje o umístění začaly vyrovnaným 
kláním s  Jamajkou. Česku ale utekl 
začátek a  přes dotahování v  poslední 
čtvrtině prohráli 10:11. Na závěr šam-
pionátu čekal naše hráče souboj s tra-
dičním rivalem z  Německa. Lakros 
v podání našich sousedů už dnes patří 
mezi evropské velmoci. V  zápase šlo 
také o to, kdo se umístí lépe v pořadí 
evropských týmů za Anglií, „americ-
kým“ Irskem a Izraelem. 

Češi vstoupili do utkání lépe a vedli 
až do stavu 6:5. Ve druhé polovině se 
podařilo německému týmu otočit stav 
až na 7:9. Češi zabrali a dotáhli utkání 
do prodloužení. V  něm už nepustili 
německý tým k  míči a  zlatým gólem 
Pavla Srcha získali 11. místo. V utkání 
táhli český tým radotínští hráči 
v  brance s  výborným Josefem Slaví-
kem. Jak si vedli další radotínští hráči? 
Jeden z kapitánů týmu Tomáš Knotek 
zaznamenal v posledním utkání 4 góly 
a  3  asistence, Pavel Srch měl bilanci 
2+0 a Šimon Kučera 2+1. 

Na českém týmu byla především 
na konci světového šampionátu znát 
únava z  náročného programu. Pět 
klíčových hráčů absolvovalo obě mis-
trovství, zvládli porci 12 zápasů bez 
větší regenerace a dokázali dotáhnout 
tým na 11. místo na světě. Mistry 
světa se stal tým USA před Kanadou 
a Haudenosaunee (původní obyvatelé 
Severní Ameriky). 

Více na www.worldlax2022.com, 
statistiky na www.pointbench.com. 

(red)

oddílů. Některá odvětví, jako například 
lakrosisté, odjíždějí na týden mimo 
Radotín, aby pilovali nejen sportovní 
dovednosti, ale také týmového ducha. 

Tradicí se stává také příměstský 
tábor na biotopu, který dětem nabízí 
všestranné sportovní vyžití. 

(red)
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BOHATÝ PROGRAM PO PRÁZDNINÁCH
Aneta Langerová, Circus Problem či Frank Menschner Cup

Na září a říjen se v Radotíně chystají tradiční kulturní, sportovní a společenské akce – Biotop Days, lakrosový 
Frank Menschner Cup, Burčákobraní nebo Havelské posvícení. Kdy se která akce koná a co bude na programu?

Aneta Langerová je největší letošní hvězdou radotínských 
akcí. Zazpívá v pátek 2. září na biotopu.

Festival sousedského vaření se uskuteční na „beachi“.

Na Havelském posvícení zazní balkánské rytmy v podání 
kapely Circus Problem.

Zábavu na posvícení zajistí mimo jiné skupina Laura a její 
tygři. 

Biotop Days  
2. a 3. září
Loni slavil radotínský biotop své narozeniny 
s kapelou Tata Bojs a vystoupením cirku La 
Putyka. Letos nejdříve v pátek 2. září zazpívá 
z pódia umístěného kousek od hladiny biotopu 
Aneta Langerová, v sobotu oslavy vyvrcholí 
koncertem rapové kapely Peneři strýčka 
Homeboye.

Home food festival  
3. září
Oblíbená akce milovníků dobrého jídla 
a vášnivých amatérských kuchařů se 
uskuteční v sobotu 3. září v Beach Aréně. 
Návštěvníci se mohou těšit na speciality 
z různých koutů světa a nasát příjemnou 
atmosféru za doprovodu živé hudby. 
Sousedé i tentokrát připraví své speciality 
a pořadatelé se moc těší na nové tváře mezi 
kuchaři. 

Frank Menschner Cup  
1. až 3. září
Po dubnovém Memoriálu Aleše 
Hřebeského druhá velká lakrosová akce 
je na programu o prvním zářijovém 
víkendu. Titul na Frank Menschner Cupu 
budou obhajovat radotínští Custodes, kteří 
ovládli i letošní jarní Memoriál. V třídenní 
sérii zápasů diváci opět uvidí zástupce 
boxlakrosu z různých evropských zemí.

Havelské posvícení 
8. a 9. října 
Tradiční dvoudenní Havelské posvícení 
nabídne široký kulturní program. Sobotní 
večer 8. října vyvrcholí koncertem kapely 
Circus Problem. Její hudba je inspirovaná 
balkánskými rytmy. Nedělní plejáda koncertů 
nabídne mimo jiné Lauru a její tygry nebo 
hardrockovou kapelu Blastery s bývalým 
klávesistou Olympiku Jiřím Valentou.
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Rakeťáci Romana Ondráčka zabaví návštěvníky 
Burčákobraní.
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Burčákobraní  
a Den se železnicí 
10. září

Radotínské slavnosti spojené 
s ochutnáváním čerstvého burčáku se 
letos odehrají v sobotu 10. září. Ve stejný 
den se zároveň bude konat radotínský Den 
se železnicí, který veřejnosti představí 
postupující modernizaci trati a nádraží. 
Součástí bude také připomínka výročí 160 let 
od zahájení provozu na trati z Prahy do Plzně 
a dále do Bavorska (více na str. 9). Program 
Burčákobraní odstartuje cimbálovka pana 
Kováče, z pódia se bude linout mimo jiné 
blues v podání britské kapely Steve Big Man 
Clayton band a vrcholem večera se stane 
koncert Romana Ondráčka a jeho Rakeťáků.

Korunafest 
21. až 24. září 
Kulturně-komunitní centrum Koruna oslaví 
své první narozeniny velkou kulturní show. 
Nabídne bohatý čtyřdenní program plný 
dobré hudby, kabaretu i výtvarného umění. 
Představí se holandský Moon Cabaret 
(Měsíční kabaret), zpěvák Michal Prokop 
vystoupí se svým triem, zazpívá Eva Suková 
(Blondýna) a po roce se do Radotína vrací 
část sestavy Tata Bojs v čele s Mardošou, 
kteří zahrají s 2CV Bandem. Nebude chybět 
zábava pro děti, hry a sochařské dílny. 
K tomu všemu si můžete dát klobásu od 
Petra Čtvrtníčka. (Více na str. 9)

Z Nizozemska přijede do Radotína Měsíční kabaret.


