
Filmový klub: Cesta domů

Proxima v Británii

Nejlepší burčák byl z Bzence

Dílo čínského režiséra Čang Jimoua, 
které radotínské kino přichystalo na pá-
tek 29. října, je dechberoucí filmovou 
baladou o lásce a oddanosti.

Příběh vztahu odehrávajícího se v do-
bě kulturní revoluce vypráví obchod-
ník Luo Jušeng, který se po letech vrací 
do rodné vesnice v severní Číně. Po 
otcově náhlé smrti tam nechce nechat 
matku samotnou. Starosta obce navíc 
doufá, že se Jušengovi podaří mamince 
rozmluvit plánovaný pohřeb v duchu 
již pozapomenutých tradic. Stařenka 
totiž prohlašuje, že její manžel musí být 
z místa, kde zemřel, přinesen skupinou 
mužů, aby „nezapomněl cestu domů“. 
Kde ty však vzít na místě, odkud větši-
na mladých odešla do města? 

Jušeng se ale po návratu tam, kde 
se mu připomene životní příběh jeho 
rodičů, rozhodne splnit matčino přání 

a najmout průvodce na poslední otcovu 
cestu. Peníze však nejsou třeba, tatín-
kovi žáci přijedou, aby ho vyprovodili 
domů. Nezapomněli. A zapomenuta 
nebyla ani síla lásky, která vesnického 
učitele spojila s nejkrásnější místní 
dívkou. To její oddanost udržela vztah 
i v době, kdy byl kvůli jakémusi blíže 
neobjasněnému politickému obvině-
ní její milý odvezen k výslechu a na 
dlouhou dobu zmizel. A po společně 
prožitém životě to byla zase její odda-
nost muži, kterého milovala, jež mu 
vymohla tu správnou cestu domů.

Jednoduchý milostný  příběh je vy-
právěn především hudbou a obrazem. 
Zvuky, barvy, světelná nálada a úzké 
propojení s přírodou dávají zapomenout 
na dobu, kdy se vše odehrává. Nejde 
o politický film. Jméno Mao Ce-tunga 
v něm nezazní ani jednou, ani jednou 

se neobjeví jeho portrét. Revo-
luce, která život v Číně obrátila 
vzhůru nohama, zde proznívá 
jen jako vzdálená bouře. Ve 
vesničce v horách, která je 
se zbytkem světa spojena jen 
jedinou nezpevněnou cestou, 
ji vítr, ledový příkrov nebe 
a sníh křupající pod nohama 
vytěsňují až na samu hranici 
reality.  
Cestu domů uvádí Kino Radotín 
29. října od 19.00 hodin.

Druhý ročník kulturně společen-
ského podniku Radotínský Burčákfest 
pod taktovkou Městské části Praha 16 
a Českého archivu vín se vydařil: slad-
ce opojný mok tekl proudem, počasí se 
rozhodlo ustálit na hezké ukázce babího 
léta a hudba hrála...

Oficiálně celou akci zahájil v sobotu 
18. září radotínský starosta Mgr. Karel 
Hanzlík spolu s prvním náměstkem 
pražského primáto-
ra JUDr. Rudolfem 
Blažkem s úderem 
druhé hodiny od-
polední. Tou dobou 
už ovšem nejen 
oba „konferenciéři“, 
ale i mnozí poslu-
chači třímali kelím-
ky s burčákem.

H r á l  S e n i o r 
dixi land a pi l se 
burčák. Pak nastoupila cimbálovka 
Vonička - a pil se burčák, který se ne-
přestal pít ani u večerního vystoupení 
kapely Guločar. Tu už ale poslouchali 

povětšinou jiní posluchači. Lehce per-
livý vinný mošt totiž měl vyšší obsah 
alkoholu, než mnozí odhadovali. 

Zmoženi ochutnáváním byli i všich-
ni tři výherci návštěvnické soutěže, 
v níž se losovaly hlasovací lístky. Ceny 
(elektroniku od firmy Mascom s.r.o.) si 
proto museli vyzvednout dodatečně.

A který burčák byl nejlepší? Letos 
ho přivezlo Vinařství Bisenc, s. r. o. 

vinaře Petra Kunce z Bzence. Ať mu 
ze zbylé šťávy dozraje stejně skvělé 
víno! Možná ho příští rok přiveze 
s sebou.

Mládež z nízkoprahových klubů ob-
čanského sdružení Proxima Sociale se 
od 24. července do 1. srpna zúčastnila 
mezinárodního tábora pro děti z celkem 
třinácti zemí - Euro Camp 2010, který 
se konal ve Velké Británii.

Hostitelem byla britská organizace 
Kent Youth Service, která dokázala 
pokrýt finanční náklady na ubytování, 
stravu i vstupné na kulturní a sportov-
ní akce pro všechny účastníky Euro 
Campu 2010. Cestovní náklady pro 
osm dětí z pražských klubů Radotín, 
Krok, Jižní Pól a Velká Ohrada uhra-
dila společnost GARRIS a.s.. 

Pro pestrý program plný sportov-

ních akcí (horolezectví, lukostřelba, 
jízda na kánoích) byli účastníci roz-
děleni do několika skupin. Češi spolu 
s Angličany a Finy tvořili oranžové 
družstvo - Orange group. Díky tomu 
byli nuceni se dorozumívat anglicky 
a spolupracovat v různých spor-
tovních soutěžích a volnočasových 

aktivitách. Nejenže si tak procvičili ja-
zykové dovednosti, ale vznikla i nová 
mezinárodní přátelství.

Část pobytu strávili účastníci Euro 
Camp 2010 v oblasti Bewl Water, ve 
velmi malebné krajině se skalním ma-
sivem a největší vodní plochou v jiho-
západní Anglii. Ve vynikajícím centru 
pro outdoorové aktivity se mužské 
osazenstvo české výpravy pokoušelo 
překonat své dosavadní lezecké rekor-
dy. Ženská sestava se o lezení povětši-
nou statečně pokusila vůbec poprvé. 
Na vodě byla připravena řada her 
a kromě jízdy na kánoích došlo i na 
koupání, neb i počasí se vydařilo.

Díky jednodennímu výletu do 
Londýna měly děti možnost vidět 
Dartford Tunel a vznikající Olympic 

Park pro Olympijské 
hry 2012. Navštívily 
i Buckingham Palace, 
Houses of Parlament, 
Westminster Abbey 
a Big Ben. Velkým 
zážitkem pro ně byla 
také vyhlídka z e 
London Eye. Na závěr 
dostaly možnost za-
nakupovat si v Covent 
Garden, kde poté spo-
lečně povečeřely. Dru-
hým větším výletem 
byl Dover Castle a ná-
vštěva Canterbury - 
nezapomenutelnou se 
pro mnohé stala přede-

vším canterburská katedrála.
Euro Camp 2010 splnil svůj cíl – 

umožnil mladým lidem strávit volný 
čas letních prázdnin aktivně a zároveň 
mohli poznat různá kulturní specifika 
jednotlivých národů a prohloubil své 
jazykové dovednosti.

Karel Hanzlík končí v Radotíně svoje 
další funkční komunální období, poprvé 
jako starosta. O tom, zda bude na tom-
to postu pokračovat i další čtyři roky, 
rozhodne výsledek blížících se voleb. 
Radotínská ODS ho do komunálního 
klání vyslala jako lídra svojí kandidát-
ky. V únoru byl, z důvodu protijančí-
kovského postoje celého radotínského 
místního sdružení občanských demo-
kratů, osloven zástupcem TOP 09, jestli 
by nechtěl změnit dres. Tvrdí, že by mu 
to pravděpodobně pomohlo dostat se do 
vyšších politických pater, ale má svoje 
zásady. V květnu se mu nepodařilo při 
Oblastním sněmu ODS Prahy 5 projít 
přes hlasovací koalici bývalého starosty 
Prahy 5 jako kandidát do Zastupitel-
stva hl. m. Prahy. Prací svou i dalších 
členů, kteří jsou v Zastupitelstvu MČ 
Praha 16, chce dokázat, že v ODS jsou 
převážně slušní a čestní lidé. Voličským 
výsledkem chce získat silnou zbraň 
proti těm, kteří značku konzervativní 
strany využívají pro svůj profit.
Čtyřleté volební období se chýlí 
k závěru, jak byste ho, pane starosto, 
ohodnotil?

Jako velice specifické. Celým obdo-
bím se totiž táhly ojedinělé projekty, 
se kterými jsme se museli na radnici 
vypořádat. Mám na mysli například 
výstavbu Pražského okruhu, protipo-
vodňových zábran. Museli jsme řešit 
i úsporná opatření a optimalizovat 
chod úřadu tak, abychom mohli pro 
občany zachovat v místě výkon státní 
správy. To, oč se nyní snaží vláda, jsme 
začali řešit již před třemi roky. Bohu-
žel i naše hospodaření pocítilo dopady 
globální ekonomické situace.
A co z toho, čeho se podařilo dosáh-
nout, Vám osobně udělalo největší 
radost?

Všechno, co pomohlo k zlepšení 
života v Radotíně. I zdánlivě banální 
věci, jako je třeba instalace nových 
laviček nebo digitálních měřičů rych-
losti na příjezdových trasách... 
Ale přesto, co byste pasoval nejvýše? 

Jednoznačně stabilizaci rozpočtu. 
A věci, které jsme občanům slíbili 
v našem volebním programu. V prv-
ní řadě je to zprovoznění Pražského 
okruhu, díky němuž si dnes oddechla 
značná část Radotína. Naše jednání se 
všemi zainteresovanými subjekty zá-
sadně pomohla k minimalizaci dopa-
du stavby na okolí, dodržení termínu 
zprovoznění a vymohli jsme i zvýšení 
protihlukové stěny na estakádě. Dále 
se nám podařilo získat prostředky na 
aktuální realizaci technické vybave-
nosti v oblasti Na Viničkách, v sou-
běhu investicí z Ministerstva zeměděl-
ství a od magistrátního investičního 
odboru je to 120 mil. Kč. Celková výše 
investic si vůbec zasluhuje pozornost, 
za čtyři roky se i přes ekonomicky 
složité období podařilo pro Radotín 
získat v historii vůbec největší objem 
prostředků, za které mohlo být udě-
láno spoustu věcí. Co mne v poslední 
době ještě hodně potěšilo, je rozšíření 
kapacity školky za rekordně krátký čas 
dvou prázdninových měsíců, kterým 
jsme reagovali na zvýšenou poptávku 
na umístění našich předškoláků.
V záležitostech, které jste zmiňoval, 
je ale potřeba ještě některé věci do-
řešit nebo dokončit. Mám na mysli 
stížnosti na zvýšenou hlučnost z es-
takády nad Berounkou nebo dokon-
čení splaškové a dešťové kanalizace.

V první záležitosti nejprve musí hy-
gienici změřit hluk šířící se z estakády, 

Rozhovor se starostou MČ Praha 16

Blahopřání a díky 
Kulaté životní jubileum – osmdesáté narozeniny – oslaví 26. října Ing. Jiří Holub, 

první polistopadový starosta Radotína.
Svůj úřad zastával od roku 1990 plných dvanáct let, včetně těžké doby povod-

ní. Ale ani poté, co z funkce odešel, se nepřestal o rozvoj své rodné obce starat. 
Nyní pro ni pracuje jednak jako zastupitel, jednak coby člen stavební komise 
Rady městské části Praha 16. A je to rovněž on, kdo organizuje školní tenisový 
turnaj. V jeho případě jsou slova „Svoboda je k tomu, aby člověk mohl dokázat 
něco prospěšného pro všechny“ naplněna  beze zbytku. 

Všichni, jimž jde osobním příkladem nejen v práci, ale i v poctivosti, sprave-
dlnosti a ochotě pomoci druhým, mu k jeho osmým kulatinám přejí vše nejlepší 
a co nejvíc energie do dalších let.

zda nepřesahuje zákonem stanovené 
limity. V případě, že se měřením 
potvrdí objektivnost stížností od ně-
kolika občanů z Lahovské, budeme 
jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic 
o opatřeních, kterými by byly dodr-
ženy normy. Dokončení technické 
vybavenosti je značně komplikovaná 
věc, jedná se o investičně náročné 
akce, s nimiž jsme odkázáni na hl. m. 
Prahu. V posledních čtyřech letech se 
do vybudování kanalizací, plynofika-
ce a nových komunikací s chodníky, 
včetně případných výkupů pozemků, 
podařilo pro Radotín získat skoro 330 
milionů Kč. Kvůli ekonomické recesi 
se za poslední roky výrazně snížil ob-
jem celopražských prostředků na bu-
dování technické vybavenosti, posled-
ní dva roky bylo v rozpočtové kapitole 
na tyto akce jen necelých 300 mil. Kč 
na všech 57 městských částí. Infra-
strukturu se nám, především z výše 
uvedených důvodů, které jsme před 
čtyřmi roky nemoh-
li předpokládat, ne-
podařilo dobudo-
vat. Zbývající části 
jsou vyprojektovány 
a v uvozovkách na 
ně stačí získat při-
bližně 250 mil. Kč. 
Nová cesta přes Mi-
nisterstvo zeměděl-
ství mne ale naplňu-
je optimizmem.
Co osobně pro Vás 
čtyři roky starosto-
vání znamenaly?

To, že jsem byl 
před čtyřmi roky 
zvolen starostou, 
bylo asi logické vy-
ústění práce pro Ra-
dotín, kterou jsem 
započal již v roce 
1994 jako zastupi-
tel. Následná práce 
v komisích, funkce 
radního a zástupce starosty byly pro 
mne skvělým vkladem pro současný 
post. Řadu let jsem zde působil i jako 
kantor na základní škole a ve svém 
volném čase jako trenér basketbalo-
vé mládeže. Obliba u dětí a vědomí 
rodičů, že dělám něco navíc, mne 
katapultovaly do čela výsledků voleb-
ních preferencí vedle mých bývalých 
kolegů Hanky Žižkové a Jirky Holuba, 
tedy lidí, kterých si velice vážím, jeli-
kož toho pro Radotín udělali opravdu 
hodně. Jsem rád, že podobný osud 
mají i další moji nejbližší spolupra-
covníci na radnici. Jsou to lidé, kteří 
pro naši městskou část pracují dobro-
volně i ve svém volném čase a udělali 
spoustu záslužných věcí pro místo, kde 
žijí. Ale zpět ke starostování. Ty čtyři 
roky byly o nesmírné zodpovědnosti 
a o získání dalších obrovských zkuše-
ností, které jsou pro tuto práci zcela 
nezastupitelné.
Jak se pak takové zkušenosti dají 
zúročit?

Dám příklad z posledních dní. Po-
dařilo se dojednat se zástupci z PVK 
vyzdvihnutí propadlých kanalizačních 
a dešťových vpustí v ulici K Cemen-
tárně. Po dokončení jsem kontaktoval 
ředitele TSK, tedy subjekt, kterému 
komunikace patří, s tím, že jsem splnil 
slib přípravy ulice k následné gene-
rální rekonstrukci. Věděl jsem, že byl 
TSK před nedávnem posílen rozpočet 
na opravy. Investice byla dojednána. 
Okamžitě bylo na radnici svoláno 

jednání ohledně stanovení dopravně 
inženýrských opatření i za přítomnos-
ti magistrátního ředitele dopravy. Vše 
mi pak bylo potvrzeno radním hl. m. 
Prahy pro dopravu. Rychlý výsledek 
bez složitého dopisování za tři dny 
(od 8. do 15. října se realizuje oprava 
od světelné křižovatky na nám. Osvobo-
ditelů až po zatáčku pod cementárnou- 
pozn. red). 
Může Vás při tak dlouhém působení 
v komunální politice něco překvapit?

Určitě. V této práci nemáte nic do-
předu nalajnované.
A něco konkrétního?

Například jak někteří lidé považují 
za samozřejmost takové věci, jako je 
umístění svých dětí do škol, školek, 
aniž by se museli usilovně shánět ně-
kde po okolí, možnost využít sběrný 
dvůr k odvozu nepotřebných věcí, 
kvalitní komunikace a napojení na 
dešťovou a splaškovou kanalizaci 
v převážné části Radotína, možnost 

jít za zábavou na celou řadu akcí, 
které organizuje radotínská radnice, 
jít do kina, do sportovní haly, jet jako 
senior na dotovaný zájezd nebo ode-
bírat dotovaný oběd, výsadbu nových 
stromů - a tak bych mohl pokračovat. 
Přitom se stačí podívat, a ne daleko za 
hranice městské části, a zjistíte, že to 
není samozřejmý standard, že za tím 
vším stojí práce lidí. 
Co znamená Radotín pro Vás?

Strašně moc mi na tomto místě na 
zemi záleží. Žili tu rodiče mých ro-
dičů, já s rodiči a věřím, že zde bude 
žít i můj jedenáctiletý syn. Můžu říct, 
že celý můj život je spojen pupeční 
šňůrou s Radotínem, jelikož vedle 
školy jsem zde absolvoval i místní 
gymnázium. O dalším působení jsme 
již hovořili. I přes některé neduhy, 
které Radotín má, jako je železnice, 
která půlí městskou část nebo výstav-
ba posledního socialistického sídliště 
v republice na náměstí Osvoboditelů, 
které zásadním způsobem určilo ráz 
centrální části, si myslím, že se zde žije 
velice příjemně.
Chtěl byste před blížícími se vol-
bami vzkázat něco voličům všech 
městských částí našeho správního 
obvodu?

Ať každý tam, kde volí, reálně zváží, 
co kde bylo uděláno, jak byly věci řeše-
ny. Nevěřte slibům a vsaďte na jistotu. 
Nedávejte na povídačky „jedna pani 
povídala“, což je dnes velice běžné. 


