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Vážení
spoluobčané,
máme před sebou
Vánoce, jaké jsme
nezažili. Koho
by přesně před
rokem napadlo, že je před
námi epidemie? Nadějí je, že počty
nakažených opět klesají a my se snad
začínáme už letos podruhé vracet
k normálnímu životu.

www.praha16.eu

Nový most se otevírá
Od letošního března byl zavřený podjezd pod tratí u Horymírova náměstí. Nový most už stojí a vrací
se pod něj auta i chodci.

Mám radost, že také naše základní
škola hlásí postupný návrat k běžnému provozu. Děti potřebují vzdělávání a společnost svých spolužáků,
současná situace jim hodně ubližuje.
Všichni zároveň potřebujeme dostatek pohybu a já už vyhlížím návrat
sportovců k jejich týmům, tréninkům a soutěžím. A také otevření
sportovišť. Když jsem v listopadu
viděl zamčený vchod do našeho nového bazénu a sportovní haly, tak mi
bylo hodně smutno. Obdobné je to
v případě kulturního života a našeho
nuceně zavřeného střediska Koruna
nebo kina.
Bohužel to vypadá, že se letošní
Vánoce odehrají s určitými omezeními. Museli jsme odříct tradiční sérii
adventních koncertů. Čekáme, jak
se situace vyvine, a pokud by to bylo
možné, zkusíme před Vánoci uspořádat alespoň venkovní koncert. Zda se
to však podaří, není nyní vůbec jisté.
Vánoce jsou svátkem setkávání nejen
na rodinné, ale i na sousedské úrovni, proto by mě mrzelo, kdybychom
se nemohli letos potkat, navzájem si
popřát a užít si společné chvíle.
Dovolte mi, abych vám všem popřál klidné a požehnané Vánoce. Prožijte je se svými nejbližšími, ať už jsou
to členové rodiny, nebo blízcí přátelé.
A do nového roku přeji všechno nejlepší a hlavně zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

ZDARMA

Foto: Petr Buček

Slovo starosty

Číslo 12/2020

Na konci listopadu probíhaly na novém mostě poslední práce.

V

prosinci
se
Radotínu
významně uleví. Končí nejcitelnější etapa modernizace železniční trati mezi Smíchovem
a Radotínem a s ní spojená uzavírka
silnice spojující křižovatku pod Korunou s Horymírovým náměstím. Nový
podjezd pod tratí by se měl otevřít
v noci z 9. na 10. prosince (uzávěrka
tohoto vydání novin byla 24. listopadu, v případě výkyvů počasí se otevření mostu může posunout).
„Děkuji všem řidičům i chodcům
za jejich trpělivost. Patrně nejcitelnější

dopravní problémy související s modernizací železnice máme za sebou. Čekají
nás ale další omezení. Až bude za
necelé dva roky práce na trati kompletně hotová, budeme mít k dispozici
moderní železniční zázemí s bezpečnými podchody a s lávkou lemující
právě dokončený most, sníží se hluk
přicházející od tratě a zvýší se komfort
a spolehlivost cestování vlakem,“ říká
radotínský starosta Karel Hanzlík.
Po otevření nového mostu se jiné
radotínské křížení s tratí uzavře.
Úzký tunýlek na konci Prvomájové

ulice nejprve čeká přeložka vodovodu
a plynovodu. Potrvá do 18. ledna
2021 a uzavírka se dotkne také Vrážské ulice na druhé straně tohoto podjezdu. Poté stavbaři tunýlek nechají
do 12. března 2021 otevřený, protože
budou výškově a směrově upravovat
trať a nově uspořádají kolejiště u přejezd v ulici Na Betonce. Mezi 25. lednem a 7. březnem budou navíc ve
Vrážské ulici nedaleko bistra Luna na
dvou místech překládat zaústění kanalizace z prostoru nádraží a silnici pro
auta v tomto termínu uzavřou.

Auta a chodci se na přejezd Na
Betonce vrátí 12. března a od té
chvíle na více než rok přestane fungovat tunel v Prvomájové. Čeká
ho kompletní rekonstrukce, která
povede k rozšíření na dva jízdní
pruhy a zvýšení průjezdné výšky.
Během prací na tunýlku proběhne
rekonstrukce Prvomájové ulice tak,
aby v ní došlo ke zklidnění provozu.
„Nechceme, aby se z ní stala tranzitní ulice, proto dostane celou řadu
stavebních úprav, které vycházejí ze
společné diskuse radnice s obyvateli
Prvomájové ulice,“ uvádí Karel Hanzlík. „Mohu potvrdit, že po několika
pracovních schůzkách, na kterých
se sešlo vedení radnice se zástupci
obyvatel Prvomájové ulice, docházíme k celkem rozumnému řešení
a věříme v úspěšné dotažení celého
projektu do zdárného konce,“ říká
Zdeněk Fiala, který v lokalitě bydlí
a jednání s radnicí inicioval.
Ještě před otevřením mostu
u Horymírova náměstí došlo k vybudování dlouho očekávaného přechodu pro chodce ve Výpadové
ulici. Bezpečné křížení vozovky pro
chodce v tomto místě chybělo. Mnozí
si v tomto místě zkracovali cestu
ve směru od Berounky do oblasti
Tachovské ulice a opačně. Začínají
také přípravné práce na rekonstrukci
křižovatky pod Korunou, která se
dočká spojení s obchodní třídou chystaného Centra Radotín.
Petr Buček

Více k tématu na str. 2 a 3

Inzerce

Pronajměte si nový vůz ŠKODA jednoduše a bez akontace.
Zvolte si akční nabídku operativního leasingu a jezděte rok bez starostí. Díky nízké
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. A pokud si vůz oblíbíte, můžete si jej po skončení
leasingu odkoupit.

ŠKODA KAMIQ
za 6 145 Kč měsíčně

Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA. Akční nabídka je množstevně
limitovaná, proto neváhejte!
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz
Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA KAMIQ, motorizace 1.0 TSI, v ceně 613 700 Kč. Doba
pronájmu 12 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 145 Kč včetně DPH obsahuje povinné a havarijní
pojištění (po celou dobu pronájmu vozidla). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Nabídka je platná pouze pro fyzické osoby
a fyzické osoby podnikající. Při objednání vozu klient hradí poplatek za přípravu vozu, předprodejní servis a povinnou výbavu ve výši 3 500 Kč.

ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,7–5 l/100 km, 108–1115 g/km
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Škola i knihovna otevřely, testy v domě pro seniory
Radotín provozuje dům s pečovatelskou službou, v jehož případě se
nejedná o zdravotnické zařízení. Kvůli
testování se však na zdravotnické zařízení musel změnit. Aby mohl provádět povinné testování personálu, stát
mu nařídil uzavřít s pojišťovnou VZP
smlouvu o poskytování zdravotních
služeb. Jenom kvůli této jediné akci.
„Na odběry najmeme místní praktickou lékařku. Pečovatelky si je paradoxně dělat nemohou, i když některé
mají potřebné zdravotnické vzdělání.
Logické by však bylo, kdyby své úkony
při testování vyúčtovala nasmlouvaná

Podpora pro školy pokračuje

M

lékařka napřímo pojišťovně. Jako to
dělá po všech úkonech u pacientů
a je na to zařízená. Tak to ale nebude.
S pojišťovnou práci lékaře a testy
zúčtuje náš dům s pečovatelskou službou, ještě přesněji zřizovatel, v tomto
případě my jako městská část. Nejdříve lékařce zaplatíme za její pomoc
s odběry a následně dle vedené agendy
požádáme o proplacení od pojišťovny,“ popisuje komplikovaný systém
Karel Hanzlík.
Pečovatelský dům musí navíc vést
obšírnou evidenci spojenou s testováním jednotlivých pracovníků. „To
ale není jeho práce, obzvláště v této
nelehké době, kdy se pečovatelky starají
o násobně více seniorů a všechny úkony,
z hlediska zajištění bezpečnostních opatření, jsou daleko náročnější. Tak vláda
složitě přesouvá spoustu povinností na
domy s pečovatelskou službou. Proč to
dělat jednoduše, když to jde složitě, že?“
ptá se radotínský starosta.
Po celý listopad platila v Radotíně
stejně jako ve zbytku republiky celá

ístní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II) pro školská
zařízení Prahy 16 reaguje na
současnou situaci a přichází s podporou zaměřenou mimo jiné na distanční
vzdělávání. Projekt organizuje ministerstvo školství.
Na konci září se sešli ředitelé základních a mateřských škol z Radotína,
Lipenců, Zbraslavi, Velké Chuchle
i Lochkova, které spolupracují na programu MAP. „V této době ještě školy
nebyly zavřené, ale i tak byla hlavním
tématem příprava na znovuobnovení
distanční výuky. Školy vznesly požadavek na metodickou podporu při online
vzdělávání,“ říká Iva Houserová, která
projekt MAP II pro Prahu 16 vede. Realizační tým projektu MAP zajistil školám metodickou podporu na poli informačních technologií.
„Taková je v tuto chvíli hlavní role
projektu. Jedná se o předávání informací, sdílení praktických zkušeností
a napojování škol na další projekty.

Pravidelně školám dodáváme podpůrné informace, zveme je na webináře, které jim mají ulehčit současnou
situaci ve školství,“ dodává Iva Houserová. Kromě toho pokračují další
dlouhodobé programy pod hlavičkou
MAP. Například pracovní skupina pro
matematickou gramotnost připravila
letos na podzim pro učitele interaktivní
workshop a prezentaci výukových her,
který proběhl na zbraslavské základní
škole.
Pro pedagogy z mateřských škol zase
tvůrci projektu MAP přichystali webináře formou živého online streamu
na téma prevence vadného držení těla
u předškolních dětí. A pracovní skupina
pro čtenářskou gramotnost nabídla čtenářskou soutěž pro děti z Městské části
Praha 16. „Jednou za dva týdny představíme na facebookové stránce projektu
knihu a děti se mohou zúčastnit soutěže, jejíž vítěz tuto konkrétní publikaci
získá,“ vysvětluje Iva Houserová.

Zastupitelstvo
uctilo dva zesnulé

Ve Výpadové je nový přechod

R

adotínští zastupitelé drželi na
svém listopadovém zasedání
hned dvakrát minutu ticha za
zesnulé. Uctili památku české vojačky
Michaely Tiché, která zahynula při
pádu vrtulníku v rámci zahraniční
mise v Egyptě. Michaela Tichá je
absolventkou radotínského gymnázia.
Druhá vzpomínka směřovala k Janu
Stárkovi. Bývalý radotínský zastupitel
zemřel ve druhé polovině listopadu.
(red)

(red)

N

ový přechod pro chodce spojuje Tachovskou ulici s lokalitou U Ondřeje. Plány na bezpečné křížení frekventované vozovky
pocházejí už z roku 2006, kdy měl
v sousedství čerpací stanice vyrůst
supermarket Tesco. Jeho výstavba se
však neuskutečnila a stranou zůstal
také přechod pro chodce.
„Chtěli jsme využít toho, že Výpadovou nyní kvůli uzavřenému podjezdu
pod železniční tratí jezdí mnohem
méně aut. Celou stavební akci se nám

Radotínský dům s pečovatelskou službou začal s povinným testováním pečovatelek a dobrovolníků.

řada koronavirových opatření –
zavřené zůstávaly restaurace (až na
výdejní okénka), zákazníky nemohly
obsloužit kadeřnice a nefungovaly
ani další služby. Neotevřely obchody
s výjimkou prodejen nabízejících
základní sortiment. Nekonaly se kulturní ani sportovní akce, úřady měly

pro veřejnost otevřeno jen v pondělí
a ve středu, večer platil zákaz vycházení. Radnice pokračovala v distribuci dezinfekčních prostředků
volnočasovým organizacím a právnickým i fyzickým osobám působícím
v Radotíně.
(red)

Komíny už nesmí zamořovat okolí

O

d začátku října platí v celé
Praze vyhláška zakazující
spalovat uhlí, koks a uhelné
brikety v kamnech a kotlích, které
nedosahují parametrů minimálně
3. emisní třídy. Zakázané jsou tedy
takové, z jejichž komínů se valí
hustý tmavý kouř.
Hlavní město chce v souladu s přijatým klimatickým závazkem předcházet zamoření kouřem z topení
zejména v zimních měsících. Proto
pražské zastupitelstvo loni v září

podařilo urychlit, přestože Výpadová
ulice není ve správě naší městské části,“
říká radotínský starosta Karel Hanzlík. Obyvatelé Radotína se tak dočkali
nového zabezpečeného přechodu s dělicím ostrůvkem a nočním přisvícením
v místě, kde dosud vůbec nebylo možné
tuto frekventovanou silnici druhé třídy
bezpečně přejít. Investorem stavby přechodu je Technická správa komunikací
hlavního města Prahy, finance pocházejí
z projektu BESIP.
(red)

schválilo vyhlášku, která od 1. října
2020 zakázala topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které neodpovídají
3. emisní třídě. Starší zařízení 1. a 2.
emisní třídy nebo vyrobené před
rokem 2000 tak nelze používat.
Třídu kotle lze vyčíst z dokumentace k zařízení a výrobce ji uvádí
také na štítku na plášti kotle. Součástí vyhlášky je také zákaz topení
tuhými palivy v době vyhlášení
smogové situace ve zdrojích, které
slouží pouze pro příležitostné
vytápění, jako jsou krby a krbová
kamna.
(red)

Foto: David Miklas

S

druhou půlkou listopadu
začaly
zdravotnickým
statistikům klesat údaje
o nově nakažených koronavirem,
snižovaly se i počty hospitalizovaných v nemocnicích. Vláda představila pětistupňový systém opatření
PES. Pracovníky z pečovatelského
domu čekalo první povinné testování. „Dlouhé dva týdny trvalo,
než jsme se dozvěděli, jak nasazení
antigenních testů bude probíhat,
nemluvě o jejich fyzickém dodání,“
uvádí radotínský starosta Karel Hanzlík.

Foto: Petr Buček

Po celý listopad panoval v České republice nouzový stav. Také v Radotíně zůstalo mnoho obchodů, sportovišť a služeb zcela
uzavřených. Děti se však začaly vracet do školy a knihovna otevřela výdejové okénko. Pro radotínské pečovatelky začalo
platit povinné testování na koronavirus, systém představený státem však přinesl řadu komplikací.

Takový kouř už by se nad střechami
pražských domů neměl objevovat.

Přibylo odpadků

K

vůli koronaviru jsou lidé více
doma a je to také znát na
množství odpadků. Přeplněné bývají především kontejnery na
plasty a na papír. O odvoz odpadů se
starají Pražské služby, ne městská část
Radotín. Aby nedocházelo k rychlému
zaplnění nádob, je vhodné například
plastové láhve nebo papírové krabice

před odhozením sešlápnout, zaberou
tak v kontejneru méně místa. Jakmile
je nádoba plná, nelze další odpadky
odkládat vedle ní nebo jinde v blízkosti. V takovém případě hrozí pokuta
až 50 tisíc korun. Radotín má navíc
k dispozici sběrný dvůr, který je pro
všechny občany Prahy zdarma.
(red)

Seriál Radnice

7. díl seriálu Radnice: Majetkový odbor pečuje o miliardy
V pořadí sedmý díl seriálu Radnice představuje další z odborů Úřadu městské části Praha 16. Je jím odbor místního
hospodářství, který spravuje majetek obce. Ten přitom není malý, jeho hodnota se blíží dvěma miliardám korun.

O

dbor místního hospodářství je
jedním z celkem sedmi odborů
radotínského úřadu. „Z mého
pohledu je spolu s ekonomickým
odborem pro radnici klíčovým pracovištěm. Vykonává prakticky pouze činnosti v samosprávě, úkoly státní správy
zajišťují jiní úředníci,“ říká Pavel Jirásek, tajemník radotínského úřadu.
Odbor má dvě sekce. První má za úkol
komplexní správu nemovitostí městské
části – nejen budov úřadu či kulturních
zařízení (Koruna, kino), ale také pečovatelských domů, školních budov a všech

bytových domů včetně nebytových
prostor. Odbor má na starost i bytovou
agendu. Jeho pracovníci připravují pro
komisi a radní podklady pro správu,
údržbu, opravy a přidělování obecních
bytů. Starají se dále o dodávky elektřiny,
tepla, vody a plynu v obecních nemovitostech, ale také o jejich hromosvody,
komíny, tlakové nádoby, hasicí přístroje
či hydranty.
Druhou nezanedbatelnou součástí
odboru je oddělení místního hospodářství. Mimo jiné spravuje a kontroluje
místní komunikace a stará se o jejich

údržbu. Jedná se o chodníky a vozovky
nejnižších tříd, které nespadají pod
hlavní město nebo pod stát. Místní
hospodářství dohlíží také na místní
dopravní značení, obecní zeleň nebo
na inženýrské sítě. „Do této činnosti
spadá také evidence a správa movitého
majetku. Například vybavení kanceláří
a inventář v terénu, jako jsou lavičky,
vývěsky, stojany, herní prvky dětských
hřišť a další,“ říká Pavel Švitorka, vedoucí
odboru místního hospodářství.
Oddělení vyřizuje i zábory veřejného prostranství v souvislosti se

stavbami, stánkovým prodejem či kulturními akcemi. Významnou činností
je zajištění opatření při haváriích vody,
elektřiny a plynu. Právě v listopadu
k takové havárii došlo v radotínském
zdravotnickém zařízení, které zaplavila voda z prasklého potrubí.
Všem uvedeným činnostem se
věnuje celkem 15 pracovníků, ne
všichni jsou však zaměstnáni na plný
úvazek. Touto optikou se ve srovnání
s ostatními pracovišti úřadu jedná
o středně velký odbor. Mezi zaměstnance nepatří jen úředníci, ale také

údržbáři nebo uklízečky, starající
se o nemovitosti. Část odboru sídlí
v hlavní budově radnice vedle staré
budovy základní školy a druhá skupina jeho pracovníků má kancelář na
starém sídlišti.
Když se sečte hodnota majetku,
o který se odbor místního hospodářství stará, lze se dostat k částce
1,8 miliardy korun. Více než půldruhé miliardy připadá na budovy,
171 milionů korun na pozemky a přes
sto milionů na movitý majetek.
(buč)
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Nový most

Podjezd je širší i vyšší než předchůdce
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Foto: Petr Buček

Celkem devět měsíců nemohli řidiči ani chodci používat vozovku a chodník pod tratí vedle Horymírova náměstí. Po novém
mostě povedou tři koleje, podjezd je širší i o něco vyšší než letitý předchůdce.

Železniční most před zhruba sto lety. Na místě dnešního sídliště stála cementárna.

V

jakém stavu byl starý železný
most, který v Radotíně patřil k velkým zdrojům hluku?
„Protikorozní ochrana nosných konstrukcí byla naposledy obnovena
v sedmdesátých letech minulého století,
její stav byl špatný. Ocelová konstrukce
byla na mnoha místech napadena
hloubkovou korozí a objevovaly se na
ní praskliny s délkou až 45 centimetrů,“
říká Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí
společnosti Eurovia, která modernizaci
trati v Radotíně provádí.
V lepším stavu bylo kvádrové zdivo
starého mostu. Zatímco starý most
tvořily kamenné zdi, na kterých byla
usazena železná konstrukce, nový most
dostal monolitickou konstrukci se zabetonovanými ocelovými nosníky. Šířka

prostoru pod mostem se zvětší z původních 15 metrů na 17,9 metru. Každý
z jízdních pruhů pro auta dostane šířku
3,5 metru a chodci budou mít k dispozici dva metry široký chodník.
Na novém mostě budou celkem
tři koleje. Dvě zajistí hlavní provoz mezi Prahou a Berounem, třetí
kolej poslouží vlakům směřujícím
do cementárny, díky čemuž se zlepší
plynulost provozu na trati. Ačkoliv
auta a chodci zamíří pod nový most
už v prosinci, vlaky ho naplno začnou
využívat až v březnu příštího roku. Do
té doby bude probíhat stavba zásypů
mostní konstrukce, budování protihlukových stěn a napojení nových
kolejí směrem k nádraží.
(buč)

V plášti nového mostu jsou zabetonované ocelové nosníky.

Prvomájovou čekají úpravy, doprava se zklidní
Více než kilometr dlouhá Prvomájová ulice projde zásadní proměnou.
Radnice spolu s obyvateli této lokality chystá řadu úprav. Cílem je zklidnění
dopravy.

„V

íce než rok bude uzavřený tunýlek na konci
Prvomájové. Po jeho otevření budou mít řidiči k dispozici
v tomto podjezdu dva jízdní pruhy.
Nechceme však, aby jej k průjezdu
Radotínem začali vyhledávat řidiči
směřující do Černošic a do dalších
obcí dolního Poberouní,“ říká místostarosta Radotína Miroslav Knotek. Tranzitní doprava má zůstat na
Výpadové ulici. Proto radnice při-

pravila studii, která jízdu Prvomájovou přibrzdí.
Asi 1,2 kilometru dlouhá Prvomájová dostane podle návrhu dopravních projektantů několik vyvýšených pasáží. Takové místo už je nyní
například na křižovatce Prvomájové
s ulicí Na Betonce. Další přibydou,
na čtyřech z nich se objeví přechod pro chodce – podobně jako
je to nyní pod sokolovnou směrem
k nádraží.

Nepůjde však o jedinou úpravu,
která má řidiče vést k tomu, aby lokalitou projížděli pomaleji než v současné
době. Celá ulice se má změnit na zónu
30. Kromě snížené maximální rychlosti se v ní objeví také uměle vytvořené zálivy a zúžení. Ty jednak přinesou další zpomalení aut a zároveň
vytvoří v souladu se zákonem nová
parkovací místa přímo v Prvomájové.
Okolo zálivů vyroste nová zeleň.
(buč)

Komentáře

Co popřejete Radotínu k Vánocům v současné nelehké době?
SVÁTEČNÍ POHODU A HLAVNĚ
ZDRAVÍ!
šem radotínským obyvatelům
přejeme především klidný advent, veselé Vánoce a všechno
nejlepší do nového roku! To vše se
neobejde bez pevného zdraví, které
je během epidemie na prvním místě.
Školákům přejeme, aby se jim naplno rozběhla školní docházka, zájmové kroužky a aby se už nemuseli
vracet k výuce na dálku. Seniorům,
kteří jsou nejvíce vystaveni zdravotním rizikům spojeným s epidemií,
přejeme kromě zdraví i návrat k normálnímu životu v kruhu svých rodin
a přátel. Sportovcům přejeme, aby se
co nejdříve vrátili k plnohodnotným
tréninkům a aby se opět rozběhly
všechny jejich soutěže. Všem ostatním přejeme brzký návrat k běžnému
životu s otevřenými službami, kulturními scénami, obchody i restauracemi. Samozřejmě si uvědomujeme,
že to lze uskutečnit za předpokladu
vzájemné ohleduplnosti, respektu,
tolerance a dodržování základních
anticovidových pravidel.
Radotíňákům rovněž přejeme, aby
si už brzy začali užívat všechny výhody spojené s probíhající modernizací
železnice. První vlaštovkou je znovuotevřený podjezd pod tratí, díky
kterému se zklidní doprava v ulici Na
Betonce, v Prvomájové i dole ve Strážovské. I když budou následovat jiná

V

omezení, to největší už snad máme za
sebou. Celému Radotínu dále přejeme, aby se podařilo úspěšně dokončit
stavbu Kulturně-komunitního centra Koruna, které by mělo být hotové
v půlce příštího roku a které vedle
nové služebny Policie ČR nabídne
i rozšířené možnosti služeb pro rodiny s dětmi.
Všem v Radotíně přejeme ještě jednou sváteční pohodu v kruhu nejbližší rodiny a přátel!
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Letošní vánoční svátky budou odlišné. I přes tuto nelehkou dobu se
prosím zastavme a zkusme odhodit
veškerá negativa a osobní půtky. Važme si svých blízkých. Pojďme s nimi
strávit vánoční čas. Važme si všeho, co máme, čeho jsme dosáhli, co
jsme vybudovali. Pracujme na rozvoji kvalitní společnosti. Předávejme
zkušenosti. Nepracujme však formou
radikálních či extremistických názorů a už vůbec ne lží. Ani milosrdná
lež by neměla být součástí našich životů. A už vůbec ne lež, která vede
k vlastnímu zviditelnění a prospěchu.
Všem občanům přeji hlavně pevné
zdraví a osobní pohodu. Radotínu
přeji mnoho úspěšných projektů, které budou rozvíjet naši městskou část.

Dále mu přeji kvalitní, lidsky zkušené
osobnosti, které se v jakékoli formě
podílí na všech aktivitách městské
části.
Pevně věřím, že současná koronavirová krize pomine a všichni se vrátíme k běžným životním starostem
i radostem. Krásné a klidné Vánoce!
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

VYJÍT TAK ZE DVEŘÍ DO
ROZKVETLÉ LOUKY
Vyjít tak ze dveří do rozkvetlé louky.
Nad hlavou nebe, oblaka a ptáci, tíha
se ztrácí. Zout si tak boty a z aktovky lejstra ať si vezme vítr. Sundat si
kravatu a přivázat ji na plot nebo na
strašáka v poli. Na kteréhokoli. A do
mírného návrší si volným krokem
vyjít, trávu až po pás a srdce samý
květ. Jen chvíli posedět. Otevřít okno
a pustit gramofon. Uvidět jaro a slyšet každý tón. Projít dírou v plotě do
tajemného zámku, všude kolem růže
a nejmíň sto let spánku. A zase zpátky
do našeho světa a tam růže v oknech.
Děti kreslí křídou draka na chodník
a vítr nese lejstra do dalekých krajů.
Co člověk, to úsměv, každý pozdraví
– ach, vyjít tak ze dveří do rozkvetlé
louky. Dát si rohlík s máslem, kafe,
cokoli. Nebo kremroli. Slyšet školní
zvonek a na chodbě křik dětí – ach
s nimi vyletěti!

Vždyť kde je dobře dětem, tam je
dobře všem, když jedna hvězda svítí, je i kuchyň vesmírem. Kredenc
po babičce a popraskaný lak, již člověk pozná na omak. Sednout si na
kolo po dědovi, jež chrastí a cinká na
dlaždicích, jet podél trati a vzpomenout si na písničku, kterou si tehdy
děda zpíval. A až se trať ztratí, jet dál
do rozkvetlé louky. Trávu až po pás
a srdce samý květ. Chvíli posedět.
Pak poděkovat strašákovi, že hlídal
dobře kravatu, vzít zas tu aktovku plnou lučních kouzel a večer se vrátit se
srpkem měsíce.
Co mám přát obci? Obec je abstraktum. Mávat jím můžeš jak smetákem či šavlí.
Obec jsou lidé, tak přeju sousedům.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

PŘÁNÍ – PŘEDEVŠÍM OBČANŮM
RADOTÍNA
Vánoční svátky bývají tradičně spojeny s přáním zdraví, štěstí a všeho
dobrého do dalších dní. Pokud se
však přání týká obce, je přeci jen namístě bilancovat a přát zpravidla to,
co nejvíce chybí.
Radotínu proto přeji co nejrychlejší dokončení stavebních akcí a návrat
k životu bez omezení, která se k nim
váží. Aby napříště byly veškeré projekty promyšlenější a s důraznějším

ohledem na okolní prostředí a jeho
obyvatele, ale i genia loci místa. Výrazně větší roli by v nich, a současně
v celém rozhodování o budoucím
osudu obce, měla hrát včasná otevřená diskuse. Nikoli jednostranně vedená, ale založená na dlouhodobém
dialogu s dostatečným prostorem pro
názorovou pluralitu.
Radotínu bych také přál zodpovědné vedení, které za všech okolností
hájí zájmy svých občanů před zájmy
ostatních, které nevydává téměř veškerou svou činnost za zásluhy a uvědomuje si, že mnohdy jde o pracovní
náplň, nikoli nutně o něco mimořádného.
Aby se alespoň některé z těchto
přání naplnilo, je potřeba přát si také
vyšší míru občanské aktivity a zájem
o dění v obci jako celku, nejen v nejbližším okolí bydliště. Děkuji tímto
všem občanům, kteří se podílejí na
fungování Radotína, ať už osobní
aktivitou, názory, nebo jakýmkoliv
vlastním zapojením.
Závěrem se obracím na vás, vážení
radotínští spoluobčané, a přeji vám,
navzdory všem těžkostem, klidné
a požehnané Vánoce, pevné zdraví
a vše nejlepší do roku 2021. Věřím, že
i když současná nelehká doba představuje předěl, budoucnost přinese mnoho dobrého a že je na co se těšit.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Rozhovor/Slavičí údolí

Irena Farníková: Stačí, aby lidé byli slušní
Foto: Petr Buček

Knihovnice, kronikářka a zastupitelka Irena Farníková (68) končí v roli vedoucí radotínské knihovny. Bývalá programátorka
se v rozhovoru ohlíží za svou prací pro Radotín.

P

Jsem moc vděčná za víceméně náhodu,
která mě do knihovny přivedla. Byl to
pracovně úplně jiný svět, než jaký jsem
znala. Jsem také moc vděčná tehdejší
vedoucí Nadě Maškové a knihovnici
Marii Jahodářové, které mě laskavě přijaly a uvedly do světa knihovnictví. Po
15 letech této práce, jakkoli byla radostná
a inspirující, cítím, že je čas na změnu,
čas věnovat se více rodině – hlavně
vnoučatům i mým zálibám. Ostatně,
v důchodovém věku jsem již řadu let.
Kdo bude vaším nástupcem?

V době, kdy děláme tento rozhovor,
je vypsáno výběrové řízení na novou
vedoucí knihovny. Výsledek bude
známý a nová vedoucí začne pracovat
od 1. prosince. Takže zatím nevím.
Přeji nové vedoucí, aby ji práce bavila
a knihovna pod jejím vedením jen
vzkvétala!
Jak dlouho jste v knihovně působila
a jak se radotínská knihovna vaším
pohledem za tu dobu změnila?

V knihovně pracuji 15 let a změn
byla celá řada. Z celkem skromné
místní knihovny se stala přívětivým, příjemným místem, kde se lidé
setkávají, besedují, hrají hry a děti
zde píšou úkoly. V současnosti jsou
právě knihovny vnímány jako místo,
kde se lidé, jednotlivci nebo celé
rodiny mohou scházet a trávit svůj
volný čas, aniž by museli platit třeba
vstupné. Stejně je to i u nás. Probíhají
zde výstavy, autorská čtení, pravi-

Čtenářská móda se určitě mění,
nedávno byli velmi oblíbené detektivky severských autorů, zdá se, že ti
jsou již za zenitem. Dnes se hodně půjčují knihy českých spisovatelů. Samozřejmě nejvíce se půjčují novinky,
hlavně ty, které mají silnou reklamní
podporu. Hodně půjčované jsou
detektivky a romány pro ženy.
Několikrát po svém otevření
knihovna získala nominaci v anketě
Knihovna roku. Díky čemu se to
povedlo?

Irena Farníková v radotínské knihovně

roč jste se rozhodla skončit jako vedoucí radotínské
knihovny?

Změnili se za 15 let čtenáři a jejich
volba knih?

delně sem chodí děti ze škol a školek
na exkurze a besedy. Pokud tedy není
koronavirová krize. Knihovna nepůjčuje jen knihy a časopisy, ale třeba také
audioknihy, společenské hry, e-knihy
nebo čtečky e-knih.

Nominaci získala knihovna v letech
2007 a 2008 v kategorii Významný
počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a bylo
to právě díky zdařilé rekonstrukci
a modernizaci knihovny v roce 2006.

Na koho se knihovna svými akcemi
zaměřila?

Vy jste však dříve působila v oboru
IT. Co jste přesně dělala a jak jste
svou původní profesi zužitkovala
v knihovně?

Protože v Radotíně úspěšně působí
kulturní středisko, knihovna se soustřeďuje spíše na dětské čtenáře, organizuje akce při Havelském posvícení,
pro rodiče s malými dětmi a batolaty vznikl projekt Narodil se čtenář
aneb První dobrodružství s knížkou.
Ve spolupráci se školou se knihovna
účastní pasování na čtenáře, Noci
s Andersenem a organizuje pro školu
zajímavé besedy. Moc se mi líbí věta,
kterou jsem kdesi přečetla. Říká, že
knihovna je přece chrám ducha a měla
by vzbuzovat respekt, mělo by to být
čisté a útulné prostředí, kam budou
lidé chodit s úctou a rádi. Byla bych
moc ráda, kdyby návštěvníci naši
knihovnu takto brali.

Vystudovala jsem ekonomiku energetiky na elektrotechnické fakultě
ČVUT a třicet let jsem pracovala nejprve ve společnosti ČEZ, poté ve firmě
ČEPS, jako programátor a správce
databází. Poskytovali jsme servis pro
dispečery energetického dispečinku.
Do knihovny jsem nastoupila koncem roku 2005 právě jako informatik.
Tehdy jsem sama instalovala všechny
počítače, dala dohromady počítačovou síť a servisovala knihovní systém.
Jak se knihovna rozrostla a změnila,
o toto vše se dnes starají specializované firmy.
Předchozí pracovní zkušenosti jsem
ale také zužitkovala při tvorbě webu
knihovny, který v roce 2014 dokonce

INFO
Manžel Ireny Farníkové, Jan Farník (zastupitel a radní), má na starosti
IT místního úřadu. Dcera Zuzana se nedávno přestěhovala do Třebotova,
pracuje jako vedoucí stevardů v soukromé letecké společnosti a také vlastní
a provozuje vinotéku na Letné, která je jejím velkým koníčkem. Radostí Ireny
Farníkové jsou vnoučata, pětiletý Matěj a tříletá Anička. „Protože mě zajímá
nejen současnost, ale i historie Radotína, pracuji v místní letopisecké komisi,
starám se o webové stránky komise, stejně jako o webové stránky knihovny,“
říká Irena Farníková. A přidává své oblíbené citáty. První je od Françoise
Guizota: „Svět patří optimistům, pesimisté jsou sotva diváky.“ Dnes se kloní
k myšlence: „Stačí, aby všichni byli slušní.“

zvítězil v Bibliowebu, soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
O webové stránky knihovny se starám
stále.
Kromě práce v knihovně jste také
dlouholetou radotínskou zastupitelkou. Proč jste se pustila do komunální politiky?

Zastupitelkou jsem od roku 2007.
Před volbami v roce 2006 mě oslovila tehdejší starostka Hana Žižková
s nabídkou místa na kandidátce ODS.
Protože se Radotín měnil k lepšímu,
což byla nepochybně zásluha vedení
obce, cítila jsem to jako možnost
nastoupené změny a tým na radnici
podpořit. Na tehdejší kandidátce jsem
se stala náhradnicí a o rok později
zastupitelkou. Od té doby pokračuji
a v dalších volbách jsem vždy dostala
důvěru radotínských občanů a té si
moc vážím.
V čem se Radotín v posledních
letech vašima očima nejvíce změnil?

V Radotíně bydlím od narození,
dokonce v domě, který postavil můj
pradědeček. Pamatuji dobu, kdy
Radotín byl zašlý, šedý od cementového prachu, s oprýskanými smutnými domy a nenabízel kromě okolní
přírody obyvatelům nic zajímavého.
Dnes je vidět obrovská změna, je
zde velké sportovní i kulturní vyžití,
výborné restaurace i nákupní možnosti. Pro děti tu funguje spousta
kroužků, nejen pro ně byl otevřen
nový bazén, letní biotop, máme krásně
zrekonstruovanou školu. Možná ještě
nějakou výstavní síň a bude tady úplně
všechno.
Co máte na Radotínu nejraději?

Vždy mně připadalo hodně důležité, aby městem protékala řeka. My
v Radotíně máme Berounku s upraveným Místem u řeky a cestami podél
vody. Tam to mám hodně ráda, hlavně
mimo víkendy v čase, kdy tam není
mnoho lidí a člověk si může užít ten
klid, který přichází od řeky. Na druhé
straně je to les, který máme nad
domem. Stále mě fascinuje myšlenka,
že ač v lese nebo u vody, za 20 minut
mohu být vlakem v centru Prahy.
Hrávala jsem závodně volejbal
a dnešním hráčům a hráčkám tak tro-

chu závidím prostředí, které využívají,
včetně nafukovací haly a zázemí Beach
Baru. Stejně tak to mám s tenisovými
kurty, na které mě, bohužel, moje
kolena už nepustí.
Moc se mi na druhou stranu nelíbí
okolí hlavní příjezdové silnice od
Prahy. Sice se výrazně kultivuje, místní
podniky zvelebují své okolí, pořád to
ale je periférie a připomínka silné průmyslové minulosti Radotína.
Jaké máte další životní plány?

Moje plány jsou zatím jen lehce načrtnuté, figurují v nich vnoučata, výlety,
návštěvy výstav, procházky Prahou,
práce na zahradě, lyžování na chalupě v Jeseníkách, ale zatím stále řeším
knihovnu. Koronavirová krize hodně
poznamenala její provoz, od 22. října
zůstala knihovna zavřená, musíme se ale
připravit na otevření s veškerými bezpečnostními opatřeními. A také musím
předat její vedení, to je teď na řadě.
Budete i nadále působit jako kronikářka Radotína?

Práci kronikářky dělám moc ráda, trochu to máme v rodině, moje maminka
psala kroniku v letech 1991 až 1998. Já
jsem kronikaření převzala od Andrey
Gruberové v roce 2016. Je to práce
zajímavá, někdy žasnu, co všechno se
v Radotíně děje, ale to je až ta zajímavější část, samotné sepisování kroniky.
Mnohem obtížnější je získat podklady od všech spolků, sportovních
oddílů, škol, církví, prostě od všech,
od kterých si myslím, že by v kronice
měly mít záznam. Tedy většina těchto
subjektů mi informace o své činnosti
pošle na požádání obratem, děkuji,
ale od některých je to opravdu těžká
práce dostat. Zlobí mě, když musím
prostě rezignovat a kapitolu, kterou
bych chtěla v kronice mít, tam jednoduše nemám. Všechny kroniky
jsou k nalezení v digitální podobě na
webu knihovny i webu Letopisecké
komise Radotín, které jsem od roku
2006 členkou. Kroniky jsou vedené
od roku 1921, ty první, do roku 1990,
jsme naskenovali v knihovně, ty od
roku 1991 byly ručně přepsány. Možná
i pročítání těchto kronik k plánům do
budoucna patří, koneckonců budu mít
na to čas, stejně jako na letopiseckou
komisi.
Petr Buček

S

kupina občanů adresovala radotínskému zastupitelstvu petici, ve které se ohrazují proti
možné výstavbě na pozemku sousedícím s přírodní rezervací Slavičí údolí.
Zastupitelstvo petenty informovalo
o aktuálním stavu v této lokalitě.
Petice se dotýká pozemku ve Slavičí ulici. Na velké parcele o velikosti 4600 metrů čtverečních stojí starý
rodinný dům. Majitel pozemku chce
podle prvního představeného záměru
na tomto místě umístit několik staveb.
Své plány před několika měsíci představil stavební komisi, která je poradním
orgánem Rady městské části Praha 16.
Ta je tehdy odmítla kvůli příliš velkým
rozměrům navržených domů i nevhodnému parkování aut. Upravené
plány vlastníka pozemku od té doby
stavební úřad ani komise neobdržely.

„Vedení radotínské radnice nadále
pečlivě sleduje dění ve Slavičí ulici. Je
však nutné říct, že se nejedná o pozemek v přírodní rezervaci, ale v jejím
sousedství. A majitel dotčeného pozemku má stejné povinnosti i práva
jako kterýkoliv jiný vlastník parcely
v této či podobné lokalitě. Velikosti
a počty staveb určuje především celopražský územní plán a platné stavební předpisy,“ říká Karel Hanzlík,
radotínský starosta.
Majitelé okolních parcel mohou na
svých pozemcích stavět tak, jak jim
to územní plán umožňuje. Ten říká,
že majitel parcely ve Slavičí ulici smí
stavět pouze na části pozemku určené pro bydlení. „Nadále tak platí, že
přímo ve Slavičím údolí stavět nelze,
legislativa to neumožňuje. Lokalita
Slavičí údolí je navíc celá na katastru

Lochkova a nespadá pod radotínskou
samosprávu,“ doplňuje Karel Hanzlík.
„Do této chvíle nedostala stavební
komise opravený záměr. K diskutované parcele ve Slavičí ulici tedy ne
existuje ani stavební dokumentace, ani
žádost o územní rozhodnutí či stavební povolení. Jinak řečeno, konkrétní
plány nebo záměr výstavby jsme zatím
neobdrželi. Pokud je dostaneme, pak
o nich bude možné diskutovat,“ uvádí
Miroslav Knotek, radotínský místostarosta a předseda stavební komise.
Slavičí ulice není jedinou, která
v Radotíně sousedí s přírodní krajinou. Také mnoho dalších pozemků
se nachází v sousedství přírodních rezervací nebo chráněných oblastí, jako
jsou Český kras, Radotínsko-Chuchelský háj, Slavičí údolí, Staňkovka
či Radotínské skály. „Skutečnost, že

Foto: Petr Buček

Zastupitelstvo projednalo petici ke Slavičímu údolí

Slavičí údolí je přírodní rezervací.

takový pozemek sousedí s chráněnou
oblastí, ještě neznamená, že se na něm
nesmí stavět rodinná obydlí. Územní
plán a Pražské stavební předpisy to

umožňují a stanovují podmínky případné realizace,“ vysvětluje Miroslav
Knotek.
(red)
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Foto: archiv kulturistek

Zuzana Bydžovská: Rybu mám ráda v akváriu
Narodila jsi se v Mostě, jak dlouho
jsi tam žila a jaké máš vzpomínky na
severočeský kraj?

Škola funguje a učit herectví online je
v nouzi možné.

Žila jsem tam do svých jedenácti let.
Každé prázdniny mě rodiče „odkládali“ do Teplic nad Metují k babičce,
se kterou jsem se sžila. Narodila jsem
se na babiččiny narozeniny 19. října.
Bylo jí padesát let. Jak moc ji miluji,
jsem zjistila, až když odešla.

Jak tobě jako herečce zkomplikoval
koronavirus život?

Pokud vím, tak pocházíš z lékařské
rodiny. Jak jsi se vůbec dostala
poprvé k herectví?

Pocházím z rodiny „saďourů“, to jsou
zubaři. Maminka byla velká odběratelka
časopisu Kino. Milovala Alaina Delona.
Když jsme bydleli první rok v Praze, přišla k nám do školy paní asistentka režie
Drahuška Králová a vybrala mě do filmu
Přijela k nám pouť. Ten film režírovala
paní režisérka Věra Plívová.

Rok 2015, Harrachov

R

adotínští jistě nezapomenou
na představení Divadla Ungelt
Růžové brýle, které se v Radotíně
hrálo před pěti lety. Byl to herecký
koncert Zuzany Bydžovské s Hanou
Maciuchovou a Sabinou Rojkovou.
Od té doby se my, kulturistky, snažíme

Zuzanu Bydžovskou zase do Koruny
pozvat. Když už se to na jaře málem
podařilo, koronavirová patálie změnila
vše, nejen naše plány pro tento rok. Zde
je tedy alespoň kratší rozhovor s držitelkou dvou ocenění Český lev za ženský
herecký výkon v hlavní a vedlejší roli.

HEREČKA ZUZANA BYDŽOVSKÁ
Narodila se 19. října 1961 v Mostě, má dvě děti
Divadelní působení: Již při studiu na konzervatoři hrála v Divadle na Vinohradech, v Divadle J. K. Tyla v Plzni a Realistickém divadle v Praze. Po studiu
následovalo Divadlo Na Zábradlí, Národní divadlo, opět Divadlo Na Zábradlí,
Divadlo bez zábradlí, Ungelt, Kalich, Černá Labuť, La Fabrika. Výběr z filmů, ve
kterých hrála: Konečně si rozumíme, Utěkajme, už ide, Venkovský učitel, Jan
Palach, Mamas and Papas, Gympl, Revival, Sedmero krkavců a další.

Úroveň: Lehká
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Tato věková kategorie, ve které jsme
byli každý, trpí nejenom nedostatkem
sociálního kontaktu. Bojuji o každou
setinu jejich života. Situace je, jaká je,
a já vždycky říkám, že přeci není válka.
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řešení Lehká
– řešení

Sama učíš už pár let na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Jak
vnímáš tuhle koronavirovou patálii
z pohledu kantorky?
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Jaroslav Bláha, Radotín
Helena Urbančíková,

Bylo to pro mě dobrodružství. O co víc
jde? Byly to pro mě úžasné letní prázdniny. Když jsem se ale vrátila v září do
školy, tak jsem zjistila, že mi to vzalo
mé spolužáky. Chovali se ke mně jinak
a to mě trápilo. Ale to je život. To je to
dobrodružství.

Úroveň: Těžká
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Bavilo tě být v dětském věku před
kamerou? Jak jsi to prožívala?

sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
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Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést svoje telefonní
číslo nebo adresu.

Od března jsem hrála dvakrát v srpnu
a jednou v září.
Tak k tomu není co dodat, obraťme
list. Jak prožíváš Vánoce?

Miluji Vánoce a světlo, v přírodě v tuto
dobu světlo ubývá a my si přisvětlujeme. Nesnáším uklízení uschlého
stromečku. Někdy ho mám až do
února, někdy ho sklidím na Tři krále.
Jednou jsem ho u tebe viděla
i v dubnu.

Nechtěla jsem opustit Vánoce. (smích)
Štědrovečerní jídlo je u mě vinná
klobása. Kapra a řízky dělá maminka
s tetou. Rybí polévku tatínek. Já mám
ráda rybičky v akváriu.
Jaký vánoční dárek tě nejvíc potěší?

Nejlepším vánočním dárkem pro mě
je, když vidím svoje děti a žijí mí rodiče.
Máš nějaký vánoční kulturní tip
třeba na nějaký hezký film, knihu,
divadlo?

Miluji operu, klasickou hudbu a Rossiniho. Tak tip je třeba záznam Pucciniho
Turandot z Metropolitní opery z poloviny osmdesátých let. Když jsem hodně
frustrovaná, mám ráda detektivky.
V Radotíně máš rodinu, hrála
i zkoušela jsi zde v Koruně a hrála
ve filmu Revival, který se také
částečně točil tady. Vzpomínáš si na
nějaký zajímavý moment?

V závěrečných titulcích filmu, které se
točily v Říčních lázních, pro mě byl neopakovatelný zážitek, když Ponorka jako
nevidomý bubeník vycházel z dámských
záchodů. To mě vždycky rozesměje.

3
8 4
9 6
Co se ti tady v Radotíně líbí a co
máš ráda? 1
9
Kromě Dany, Věry, Táni (pracovnice
7Koruny, pozn.
6 red.)
8 a bombardina
mám ráda řeku Berounku. A taky
Vltavu, Šumavu a Krkonoše.

9 4
2
V letošní zimní sezoně upřednostňuji
obdobnou 7
teplou lyžařskou bundu
mírně větších rozměrů (kterou má
9 pozn. red.). Doufám,
herečka na fotce,
A poslední otázka: Jaký módní
trend upřednostňuješ v letošní
zimě?

že se mne lidé nelekají. Přeji všem
krásné Vánoce!
Dana Radová
Inzerce

3 5 8 4
9 6 3 2
8 7 1 9
7 1 6 8
6 ŽIVOTNÍ
2 KOUČOVÁNÍ
5 7 A TERAPIE
PRO VÁŠ OSOBNÍ ROZVOJ
1 Ing.9Denisa
4 Falková
3
tel.:+420 605 753 373
4 www.lifecoach.cz
3 2 5
5 denisa@lifecoach.cz
8 7 6
2 aOpravy
4 9ledniček,
1 mrazáků
montáž bytové klimatizace
Rozenský Aleš

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

Slovo kulturistky

Dělejme si radost
nejen o Vánocích

M

ám ráda
a d ve nt ní dobu
i Vánoce, Rybovu mši, jesličky
v kostele, rozsvícené domy a vy
zdobené domovy. Mám ráda co
nejvíc lidí kolem našeho stolu. Balím
spousty dárků, dělám makové muffiny,
vánočku, mazanec, vinnou klobásu,
kapra obalovaného, modrého, taky lososa, kuřecí řízky, salát i bramborovou
kaši. Kubu a cukroví mi vždy přinese
naše milá sousedka. Každý máme rádi
něco jiného a je nás dost. Než se potkáme s celou rodinou a blízkými, slavíme
Vánoce skoro 14 dní. Potom rozvážím
po kamarádech přebytky. I když by
měly být tyto svátky ve znamení klidu
a rozjímání, jsem vlastně po každých
Vánocích unavená, ale šťastná.
Jenže jaké to bude letos? Letos je
přeci úplně všechno jinak. Aby toho
klidu nebylo třeba až moc… I když
na druhou stranu – vrátit se do doby,
kdy Vánocům nevládla hlučná komercializace, ale klid a rozjímání, proč ne?
A trochu toho klidu přeji všem, co pracují ve zdravotnictví a dalších profesích
v první linii.
Mně osobně chybí to těšení se na
akce, chybí mi adventní koncerty i kaž
doroční kultovní opera Kočovného divadla Ad Hoc: Zmrazovač. Je mi líto, že
není představení Divadla Sklep, kterým
jsme chtěli 3. prosince potěšit naše publikum. Co mně vůbec nechybí, jsou otevřené obchody a předvánoční blázinec
v nich. I když to určitě chybí minimálně těm, co tam pracují a jsou na tom
finančně závislí. Divná doba.
Nevím, zda se o svátcích uvidím s celou rodinou. Mám jet k mamince? Co
když jí přivezu nechtěný dárek? Potkám
se se všemi přáteli jako každý rok? Jak
moc je to vlastně důležité vzhledem
k nám samotným, našim blízkým i vzhledem ke všem těm v první linii? Nevím.
Co ale vím, je, že bude letos důležité
si dělat navzájem malé radosti daleko
víc než kdy jindy. Dávat si dárky, které
nejdou koupit. A obdarovávat i klidně
sami sebe. Můj dárek sobě bude – zákaz
sledování zpráv. Budu číst knížky, dívat
se na staré dobré filmy a pohádky a bude
mne dojímat, jak si lidé podávají ruce,
jezdí na dovolené a nemají roušky.
Kouknu se znovu třeba na Anděla na
horách i Mrazíka. Ráda se podívám na
podařený film Alice Nellis: Revival i na
její pohádku Sedmero krkavců. V obou
posledních navíc hraje Zuzana Bydžovská. Úžasná paní herečka a lyžařka.
Mám ji ráda nejen jako herečku. Leccos
jsme spolu zažily a hodně jsme se nasmály třeba na společných lyžařských
výletech s kulturistkami i našimi dětmi.
Před pár lety jsme Zuzanu mohli vidět i v radotínské Koruně, v představení
Růžové brýle. Teď Zuzana hrát nemůže.
Nezpívá se, nesportuje se, lidem není
úplně do smíchu a někteří řeší opravdová životní dramata. Je to podivná
předvánoční doba… ale Vánoce budou!
A „není nutno, aby bylo přímo veselo“,
jak zpívá klasik.
A pak, přeci není válka a můžeme si
přisvítit, jak říká v rozhovoru Zuzana.
Přeji hodně světla, radosti, trochu klidu,
hodně zdraví a brzy zase na viděnou!
Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

PASTA FRESCA
ČERSTVÉ TĚSTOVINY

Nově otevřený obchod
s výrobnou

Výpadová 1676/4a,
Praha 5 Radotín.
www.cerstve-testoviny.com
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Inzerce

SÁDKY
LAHOVICE

Adventní
soutěž
o Třeboňské
kapry

OD 29. 11. DO 20. 12. 2020 MOHOU TŘI
Z VÁS VYHRÁT ČERSTVÉHO KAPRA.
Stačí navštívit webové stránky

www.sadkylahovice.cz

a odpovědět na jednoduchou otázku.
Každý den vylosujeme tři správné odpovědi.

Nenechte si ujít náš jedinečný předvánoční

prodej přímo ze skladu

MEGA

výprodeJ
sNowboardy / lyže / zimNí oblečeNí / batohy / trička / mikiNy

sportoVNí boty / kšiltoVky, rukaVice a vše na co si jen vzpomenete

letos opět i paddleboardy

25.11.¯ 4.12. 2020
každý den 11–19 hodin

Jinočany, Severní 274 (vedle hal Modus a Ptáček)
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Inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

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

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

Bytové jádro za 5 dnů

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

nabídka zaměstnání:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN
- plný nebo zkrácený úvazek

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

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

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

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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periodiku
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periodiku
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PŘI
OPAKOVANÉ
VÝHODNĚJŠÍ CENA
PŘI OPAKOVANÉ
INZERCI
ZVEŘEJNĚNÍ
INFORMACÍ
O FIRMĚ
VÝHODNĚJŠÍ
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1 ROKUCENA
ZDARMA
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ
PO DOBU
1 ROKU
ZDARMA
Informace
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firmě
budou po

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

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

RADOTÍN

dobu 12 měsíců od zveřejnění
Informace o Vaší
firmě budou
po dobuna
posledního
inzerátu
dostupné
12 měsícůstránkách
od zveřejnění
webových
MČposledního
Praha 16
inzerátu portál
dostupné inzerentů,
na webovýchkterý
v sekci
stránkáchpřímo
MČ Praha
16 v sekci
portál
naleznete
na úvodní
straně
pod
inzerentů,
který
naleznete
odkazem
Firmy
v horní
liště.přímo na
úvodní straně pod odkazem Firmy
Těšíme se na spolupráci.
v horní liště.

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

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

VYROBENO V ČR
F.L.Y. 20“ 7,9 kg
do 8 990 Kč
F.L.Y. 24“ 8,9 kg
do 10 990 Kč

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

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

Formát
inzerátu

Formát
1/64
inzerátu

1/32

Doprava v okolí 10 km ZDARMA
dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf

www.elektrokolo.cz

CENÍK INZERCE

Těšíme se na spolupráci.
Cena v Kč

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

1

16.08.16

M

MY

CY

CMY

K

michalvavricka@seznam.cz

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

1/16
105 x 60
1/64
50 x 27
1/8
105 x 125
11:28
1/32
50 x 60
1/4
160 x 125
1/16
105 x 60
1/2
260 x 190
1/8
105 x 125
1/1
260 x 385
1/4
160 x 125
titul
260 x 70
1/2
260 x 190

320.00
základní
610.00

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

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

7,048.00
13,744.00

7,048.00

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

CM

604 404 907

50 x 60

základní

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

Y

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

CENÍK INZERCE

Ceny
inzerátů
sazbu 13,744.00
DPH.
1/1
260
x 385 zahrnují
17,180.00 21%
14,603.00
inzerci můžete
titulPodklady
260 x 70pro 11,880.00
9,504.00zasílat
v těchto formátech: DOC (text),
Ceny
inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
PDF,
AI, PSD,
TIF zasílat
a BMP.
Podklady
pro JPEG,
inzerciGIF,
můžete

C

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
Rozměry
(šířka x
50
x 27
výška
v
milimetrech)

HODINOVÝ MANŽEL

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!

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

taichmichal@seznam.cz

tel. 608 926 974
www.hodinovy-manzel-michal.cz

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957
www.kacenikuchar.cz

Praha 5 – Zbraslav

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení sklepů, bytů atd.
Stěhování

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
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Veselé Vánoce, hodně zdraví a v

Požádali jsme radotínského faráře Pavla Váchu, zpěvačku Markétu Fassati, sporto
na nejkrásnější svátky roku. Provozovatel e-shopu zase poradí, proč se nebát ná
vánoční překvapení pro čtenáře. Přejeme příjemné a inspirativní čtení!
Foto: Petr Buček

C

Nová vánoční výzdoba se objevuje například na stromech před kostelem
sv. Petra a Pavla.

entrum
Radotína
rozzáří
během adventu a vánočních
svátku nová výzdoba. Osvětlení se objeví na stromech na náměstí
sv. Petra a Pavla, u autobusového
terminálu mezi Vrážskou a Věštínskou ulicí, na starém sídlišti a v Karlické ulici. Dekory v podobě svítících
závěsů, hvězd a koulí ozdobí ulice Na
Betonce, Vrážskou či Václava Balého,
před budovou radnice bude stát
4,5 metru vysoký vánoční strom.
„Nová vánoční výzdoba přišla městskou část na 650 tisíc korun. Oproti
původní dosluhující dekoraci zahrnuje
energeticky méně náročné prvky,“ říká
radotínský starosta Karel Hanzlík.
(red)

Foto: Alice Hrubá

Co si doma zazpívat? Radí Markéta Fassati

Markéta Fassati

H

udba a umění mají velikou
moc. Vánoce s sebou přináší
čas sváteční, a to by se mělo
promítnout i v hudbě, která nás naladí
na tu správnou atmosféru. Dobré je
obklopit se poklidnými rytmy, optimistickými texty a melodiemi, které nás

zklidní a pohladí po duši. Vedle českých koled doporučuji i ty zahraniční,
které častokrát bývají zaranžované do
velkolepé orchestrální podoby. Výběr
je široký. A doporučuji celkový dojem
podpořit sklenkou dobrého červeného
vína. To se poté pohled na potemnělou
či zasněženou krajinu prožívá lépe.
Nedílnou součástí Vánoc jsou
koledy. Doporučuji především ty
známé, které máme spojené s vánočním časem od dětství. Tedy Veselé
vánoční hody, Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán a další klasické
koledy. Jsou to zlidovělé písně. Stejně
jako třeba „Rybovka“ neboli Vánoční
mše od Jakuba Jana Ryby. Vždyť i on
ji psal pro prostý lid, který ji zpíval ve
vesnických kostelích. A bez ní by to
nebyly ty správné české Vánoce.
Z dětství mám krásnou knížečku
s koledami. Je už na ní vidět, že se
mnou prožila mnoho let. Ale o to víc
se těším, až ji z knihovny vytáhnu. To
už je jasné, že svátky narození Ježíška
jsou tady.

Moje oblíbená alba světových interpretů s vánoční tematikou jsou od
božské Barbry Streisand, Franka Sinatry nebo Michaela Bublého. Už jen
ten styl, jakými jsou jednotlivé písně
a alba připraveny, jsou skoro posvátnou záležitostí. Poslouchám hudbu
přes různé aplikace, jako jsou Deezer
či iTunes, a stačí zadat heslo „christmas music“ a jen se zaposlouchat.
A jak prožívám současnou situaci
jako zpěvačka, která velkou část
letošního roku nemohla vystupovat?
Možná si pamatujete loňské Burčákobraní konané na náměstí sv. Petra
a Pavla, kde jsem zpívala spolu s Hradišťanem. Týden poté se nám narodila
dcera Marinka. Už v bříšku byla zvyklá
slyšet mě zpívat. Asi dva týdny po
porodu jsem proto měla první koncert
a bylo to naprosto přirozené. Zastavilo
mne až nařízení vlády a zákaz zpívání
v době covidu. Samozřejmě to respektuji, ale zpívání mi moc chybí.
Markéta Fassati,
zpěvačka

Knižní dárky podle radotínské knihovnice
Foto: Knihovna Radotín

Mezi čtenáři naší knihovny
patří již několik let mezi nejoblíbenější autory Vlastimil
Vondruška. Horkou novinkou je část série Hříšní lidé
Království českého s názvem
Pomsta bílého jednorožce.
Historický detektivní román
nás zavede do poloviny
Kniha jako dárek patří tradičně k Vánocům.
13. století, kde mladý královský prokurátor Oldřich
ůně jehličí, vůně cukroví, vůně z Chlumu vyšetřuje vraždu Anežky,
nové knihy. Jen se přiznejte: manželky šlechtice Voka z Rotštejna.
komu taková kombinace nezní
Vondruškova historická sága Křišťájako recept na dokonalou sváteční lový klíč pokračuje dalšími díly Vídeňský
pohodu?
sen a Jarmarečník. Rozsáhlá šestidílná
Pro mnohé by to bez knižního dárku kronika se odehrává v době od třicetisnad ani nebyly ty pravé Vánoce. Ať už leté války až do revolučního roku 1848,
sami patříte mezi vášnivé čtenáře, nebo kdy bylo zrušeno poddanství, a vypráví
toužíte knihou potěšit své blízké, možná o osudech sklářského rodu Heřmanů na
oceníte pár tipů na tituly, které jsou pozadí života v severních Čechách.
podle nás k zabalení pod stromeček jako
Další moc zajímavou knihou je Šikmý
dělané.
kostel od Karin Lednické. Napsala ji

V

podle skutečných událostí, jde o příběh
někdejší pastevecké vesnice Karwinná,
která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí,
aby o století později zašla na úbytě – také
kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních
budov a vznosné katedrály nezbylo nic.
Jen šikmý kostel, který strmě a varovně
ční do pusté krajiny.
Dále upozorňuji na knihu nejprodávanější české autorky Radky Třeštíkové
Foukneš do pěny. Sbalte si do tašky
všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek,
křivdy, nevyřčená slova a nevyřešené
záležitosti a vydejte se spolu s hlavní
hrdinkou na svoji vlastní cestu až na
konec světa.
Jiří Hájíček patří k realistickému
proudu v současné české literatuře.
Držitel Magnesie Litery za román Selské
baroko ve svých prózách čerpá především z prostředí jihočeského venkova
a malého města. Takový je i román
Plachetnice na vinětách, který trošku

Foto: Petr Buček

Radotín rozsvítí nová vánoční výzdoba Farář Vácha přeje klidné
chvíle s rodinou a přáteli

Pavel Vácha v radotínském kostele

K

dyž píšu tyto řádky, sám si
nedovedu představit, jak
budeme slavit letos Vánoce.
Jsem člověk víry a vím, že jsou důležitější věci než plné stoly nebo hodiny
strávené v obchodních centrech.
Mnoho toho, na co jsme byli zvyklí,
nejpravděpodobněji nebude, ale naše
domovy přeci stojí na stejných místech a rodina je a bude naše centrum
v tom pozemském bytí.
Jaké si Vánoce uděláme, je náš úkol.
Moc bych si přál, abychom dokázali
pohlédnout na podstatu těchto svátků,
která je skryta v jeslích z Betléma.
Ano, tam se narodil Tvůrce pokoje,
Spasitel, vtělená Láska.
O Vánocích sledujeme pohádky,
chodíme se podívat na betlémy v kostelích, tam všude je přítomna atmosféra, která nám může naplnit srdce
klidem. Pohádky jsou sice pohádky,
ale zvláště ty, které obsahují vánoční
téma, nám ukazují, jak naši předci
skromně tyto svátky v minulosti prožívali. Nechme je vtáhnout nás do
pravé vánoční pohody a radujme se
z maličkostí, podporujme se vzájemně, hlavně tam, kde jsme teď vzdálení, a věřme v podstatu Dobrého,

který nás neopouští, ale je s námi. My
věřící se stále modlíme za tuto nelehkou dobu a já osobně věřím, že se z ní
můžeme mnohému naučit, jen je třeba
myslet pozitivně.
Vzdálili jsme se mnohému, to
neznamená, že není prostor k návratu.
Vánoce jsou skvělou příležitostí, jak se
tedy vzájemně znovu přiblížit k Bohu
i k sobě navzájem.
Přeji vám všem opravdový pokoj,
klidné chvíle ve společenství rodiny
a přátel. I když nám možná budou
stále jistá vládní omezení něco zakazovat, žijeme v době, která nám dává
mnoho možností, jak být pospolu.
Kdo chce druhému udělat opravdovou radost, ten si i v té nejtěžší době
cestu najde. Dejme si za cíl letošních svátků vzájemně si pomáhat
k radosti. Smutek, stres, zoufalství
a vše zlé proměňme v radost, naději
a lásku.
Vtělená Láska, kterou oslavujeme,
bude s námi kdykoli a kdekoli. Ze
srdce všem žehnám a zvu vás do
našich kostelů, abyste pohlédli na
malé dítě v jeslích, našeho Ježíška.

rozděluje čtenářskou obec na ty, komu
se líbí a komu ne. Udělejte si názor sami.
V těchto dnech vyšla další část
Bočkovy Aristokratky, Aristokratka
u královského dvora. Humoru není
nikdy dost, pobavte se o Vánocích.
Oblíbená Alena Mornštajnová se
v loňském roce podílela s dalšími autory
povídkovou formou na řadě knih – zde
mohu zejména doporučit povedenou
antologii V bílém plášti. Společným
jmenovatelem jsou zdravotníci, najdeme
zde sedm příběhů z prostředí nemocnic,
sanitek i zubařských ordinací.
Světová literatura může být pod
stromečkem zastoupena třeba výbornou Elenou Ferrante, nositelkou řady
literárních cen, a její poslední knihou
Prolhaný život dospělých nebo souborem fejetonů a krátkých zamyšlení
Příležitostné nápady. Zapomenutý
deník Světlo nad Londýnem od Julie
Kelly zase odhalí milostný příběh
poznamenaný druhou světovou válkou.

Nejmenší děti jistě potěší další příběh
Tlapková patrola: Dobrou noc, tlapky.
Lukáš Pavlásek je autorem knihy Neuvěřitelně šílené příběhy. Sám autor o ní
napsal: „Tohle jsou ty nejvíc neuvěřitelné
a nejbláznivější příběhy, jaké se kdy na
světě staly. A možná nestaly. A možná
jsem si je sám vymyslel, protože jsem
strašný pohádkář, vymýšleč a sedmilhář.
Knížka je určena všem cvokům, bláznům, šílencům a magorům od 7 let.“
Přemýšlíte, jakou knihu koupit svému
náctiletému potomkovi? Pak by vám
neměl uniknout soubor dvanácti young
adult povídek od mladých českých spisovatelů Nejkrásnější dárek. Jejich společným jmenovatelem je období vánočních svátků.
A jakou vánočně laděnou knihu do
poručit dospělým? Například Vánoční
koleda od Charlese Dickense je sázka na
jistotu!
Šťastnou ruku při výběru a krásné
Vánoce!

Timotej Maria Pavel Vácha,
radotínský katolický farář

Eva Hrabalová, Místní knihovna Radotín
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všechno nejlepší v novém roce!

ovce Jiřího Zídka nebo dětskou lékařku Martinu Pánkovou, aby napsali svůj pohled
ákupu dárků na internetu, kuchař přidává recept na cukroví a knihovnice tipy na

A

čkoliv jsem svůj sportovní
život spojil s basketbalem,
v poslední době bylo pro mne
hlavní disciplínou plavání. Do bazénu
jsem se však v nedávném čase nedostal. Je zavřený.
Nemá však smysl brečet nad rozlitým mlékem, a tak vyrážím denně na
procházky. Pokud to čas dovolí. Doma
si kromě toho zacvičím s vlastním
tělem, což je tak maximum, co vzhledem ke všem ortopedickým omeze-

ním zvládnu. Činky doma sice synové
mají, ale já už je používám velmi
zřídka.
Co se týče zimního počasí, tak bych
neřekl, že je nějak limitující. Pokud
teda zrovna neprší. Ba naopak, svižně
se projít v chladnu s návratem do
tepla mi přijde skoro lepší než chození
v létě.
Když přemýšlím o zdravé stravě
o Vánocích, myslím, že je to o individuálním nastavení. Lze radit mnohé,

Jiří Zídek,
první český basketbalista
v severoamerické NBA

Lukáš Princ

Foto: Ski a Bike Centrum Radotín

Dárky lze nakoupit rychle a bezpečně na internetu

Č

eská republika je e-shopová velmoc. Vybírat lze mezi 42 tisíci
internetovými obchody. Umím
si představit, že lze tímto způsobem
bezpečně a z pohodlí domova obstarat
vánoční dárky pro celou rodinu.
E-shopů se není nutné bát. Počet
lidí, kteří přes internet nakupují,
stále roste. Vidíme to na našem
e-shopu Ski a Bike Centra Radotín.
Nakupování na internetu se s koronavirovou nákazou stává kvůli
zavřeným obchodům u některého
zboží nutností. Kdo ještě nákupy
na internetu nevyzkoušel, nemá se
čeho obávat. Je to jednoduché, rychlé

a bezpečné. Jenom pozor na některé
e-shopy sídlící například v Číně. Ty
sice zboží dodají, ale může to trvat
i několik měsíců. Dárky tak nepřijdou za pár dní, jak je zvykem u českých obchodů, ale při objednání
v prosinci mohou dorazit až v únoru.
Obchody většinou přibližný termín
dodání uvádějí.
Protože si zboží při nákupu na
internetu nemůžete vyzkoušet, je
zákonem stanovená 14denní lhůta,
kdy je možné zboží, které se vám nelíbí
nebo vám nesedí, vrátit. Některé lepší
e-shopy tuto lhůtu zákazníkům ještě
prodlužují. My například nabízíme
na vrácení nebo výměnu až 60 dní,
a to i bez uvedení důvodu.
Možnosti doručení jsou dnes také
mnohem širší než klasický balíček
České pošty. Část e-shopů sama
zákazníkovi zboží přiveze. My to
takhle děláme například s jízdními
koly. Ve větších městech je možné si
často zvolit doručení kurýrem, které
může proběhnout i do několika hodin
od objednání. Po celé České republice

pak rozváží objednávky v současnosti
množství dalších dopravců, kteří umí
poskytovat i různé nadstandardní
služby. U složitějších a větších věcí,
které je obtížnější přenášet a instalovat, si je možné objednat dopravu
s vynesením až do bytu. Součástí
může být i instalace spotřebiče
a odvoz starého.
Objednávky na e-shopu se dají platit různým způsobem. V minulosti
byla nejoblíbenější dobírka, v současnosti ale stále více lidí platí online
platební kartou, kdy k úhradě objednávky dojde hned při jejím odeslání.
To je pak pohodlnější při přebírání
zboží od přepravce, protože ho máte
už zaplacené. K dispozici jsou i různé
moderní způsoby úhrady, jako je
odložená platba. Zboží prostřednictvím této služby platíte až s několikatýdenním zpožděním. Někdy tak
zbude čas i vrátit věci, které vám
nesedí, dříve než dojde k jejich placení.
Lukáš Princ, spolumajitel
Ski a Bike Centrum Radotín

Foto: Skauti Radotín

Kam pro Betlémské světlo?

Den před Štědrým dnem dorazí
do Radotína světlo z Betléma.

V

e středu 23. prosince přivezou
skauti do Radotína Betlémské
světlo. Vyzvednout si ho bude
možné v tento den mezi 15. a 17. hodinou v kostele sv. Petra a Pavla. Pokud
bude kostel kvůli epidemiologickým
opatřením uzavřený, světlo bude k dispozici na zahradě nedaleké skautské
klubovny v ulici Nad Berounkou.
Na skautskou zahradu se je možné
dostat velkou bránou nedaleko vstupu

na hřbitov. Odcházet se bude malou
brankou vedoucí na cestičku nad cyklostezkou. Skauti všechny zájemce
o světlo z Betléma prosí o dodržování
předepsaných pravidel, včetně rozestupů. Aktuální informace o předávání Betlémského světla podle vývoje
situace budou vyvěšeny na okně skautské klubovny a na webu www.betlemskesvetlo.cz, v záložce Místní akce.
(st)

Darujte míč nebo hru

Radotínská dětská lékařka Martina Pánková

D

ostala jsem otázku, jaké vitaminy je vhodné v této koronavirové situaci kupovat. Zcela
určitě je namístě přidávat i k běžné
vyvážené stravě vitamin D. Ten je ale
vhodné užívat každoročně od podzimních do jarních měsíců, tedy vždy,
když je méně přirozeného sluníčka.
Na podporu imunity se doporučuje
i zinek společně s vitaminem C.
Blíží se Vánoce a někoho napadne,
zda své okolí neobdarovat nějakými
léky nebo jinými podpůrnými prostředky. Zástupce starší generace možná
zaujme dárek v podobě preparátů na
klouby, ale děti asi pod stromečkem
balíček s vitaminy příliš nenadchne.
Spíše bych volila dárek, který souvisí
s volnočasovými aktivitami v přírodě.
Mohl by to být míč, rakety na badminton nebo náročnější dárek jako koloběžka či kolo. Pro společně strávené
chvíle o Vánocích jsou vhodné i deskové hry, u kterých se může bavit celá
rodina. Tam, kde to je možné, by děti
jistě uvítaly živého kamaráda, zvířátko,
o které by se mohly starat.

Zdravotní nástrahu Vánoc představuje jídlo v podobě všudypřítomného cukroví a velkých porcí k večeři
nebo obědu. Pro každého z nás by
v této situaci byla zcela určitě vhodná
kombinace vánočních dobrot s pravidelnou každodenní vycházkou nebo
i s celodenním výletem spojeným se
zajímavým programem pro děti.
Jakožto dětská lékařka pozoruji,
že každé dítě vnímá současnou
situaci jiným způsobem (text vznikal v půlce listopadu, pozn. red.).
Některé děti zodpovědně plní úkoly
a účastní se on-line výuky, ale jsou
i děti, kterým nedostatek pravidelného režimu nesvědčí. Pro všechny
je ale, myslím, společný nedostatek
sociálních kontaktů, které nenahradí popovídání prostřednictvím
obrazovky počítače. Pokud by se
epidemiologická situace ustálila,
děti by se měly opět setkávat při
společných hrách, při sportu nebo
alespoň na společné povídání.
Martina Pánková,
dětská lékařka

Kuchař přináší recept na cukroví

V

nedávno otevřeném pivovaru Horymír dělá šéfkuchaře Martin Malinovský, mimo jiné hráč lakrosového oddílu LCC Radotín. Jeho tip na
vánoční cukroví:

LÍSKOVÉ OŘÍŠKY V TĚSTÍČKU
Ingredience:
250 g hladké mouky
200 g másla
1 žloutek
lískové oříšky
Příprava: Máslo nechejte povolit
na pokojovou teplotu, smíchejte
s ostatními ingrediencemi, čímž
vytvoříte hladké těsto. Nechejte
pod potravinovou fólií odpočinout a vychladnout. Pak zabalte
lískové oříšky do těsta a pečte
v troubě při 170 stupních Celsia
10 minut. Po zchladnutí obalte
v moučkovém cukru.

Foto: Petr Buček

Jiří Zídek v létě holduje kolu, v zimě plave.

ale nejdůležitější je chuť každého něco
udělat po stránce pohybu i stravování. O svátcích lze totiž velmi jednoduše zapadnout do rytmu návštěv,
posedávání, popíjení a pojídání dobrot. Naším cílem je proto do každé
návštěvy zařadit procházku.
Doma se obecně snažíme nekupovat, nevařit a nepéct nekontrolovatelná množství nezdravých, byť
chutných jídel. Postupem času se nám
daří Vánoce „projíst a propít“ velmi
podobně jako zbytek roku. S přibývajícím věkem mi již není příjemné trávit
smaženého kapra s bramborovým salátem. Losos s rýží a se salátem je alternativou několika posledních Vánoc.
U alkoholu a cukroví bych řekl, že
obojí tvoří přímou úměru. Čím víc
toho člověk vypije a sní, tím víc opadají zábrany a začne „jízda bez brzd“.
Radit lze tedy jen střídmost. Myslím,
že o Vánocích je důležité aspoň trochu
zachovat zajetý spánkový režim. Ponocování a pozdní vstávání člověka jen
utlumí a odkloní od fyzické aktivity.

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Sváteční sport? Tipy od Jiřího Zídka Vánoce pohledem lékařky:

Martin Malinovský a jeho
řízek s bramborovým
salátem

A jak Martin Malinovský radí namíchat bramborový salát? „U nás v pivovaru ho připravuji s hráškem, majonézou, hořčicí, kořenovou zeleninou, cibulí
a kyselou okurkou,“ říká šéfkuchař.
(red)
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Filip Minařík na loňském Evropském poháru žokejů ve Velké Chuchli

N

ejúspěšnější žokej české historie
oznámil konec jezdecké kariéry.
Jezdec původem z Radotína
vyhrál celkem 1769 dostihů, z toho čtyřikrát se stal šampionem Německa, kde
také našel svůj druhý domov.
Konec kariéry Filipa Minaříka předznamenal vážný pád, k němuž došlo
začátkem letošního července během
dostihu v německém Mannheimu. Na
první pohled celkem nevinná nehoda
měla za následek vážné zranění hlavy.

Pětačtyřicetiletý žokej byl po ní měsíc
v umělém spánku na klinice v Hannoveru, navíc si při pádu těžce polámal
nohu.
Ihned po vážném úrazu se svět
dostihů začal skládat na sbírku, která
měla zajistit dostatek financí potřebných
na následnou žokejovu rehabilitaci. Na
účtu se sešlo přes sto tisíc eur. Přestože
se Filip Minařík zdravotně dává do
pořádku, rozhodl se v roli profesionálního jezdce nepokračovat.

„Je mi 45 let, za normálních okolností
bych jezdil možná ještě pět sezon. Samozřejmě to není snadné, ale čas loučení
by stejně nadešel a pád v Mannheimu
to pouze urychlil,“ řekl Minařík serveru
Jezdci.cz. Po dlouhých týdnech v kómatu
se znovu učil chodit a nyní se zotavuje
v domácím léčení. „Otevřeně říkám, že po
takovém pádu se už nelze vrátit. O dvacet
let mladší jezdec by to možná zvládl, ale
v mém věku už ne. I ve chvíli, kdy by to
člověk dokázal fyzicky, by byla jen otázka
času, kdy se objeví strach. Ničeho ale
nelituji a nic bych nevrátil zpátky, ani ten
osudný pád. Ten sport mi dal hodně a teď
prostě nastal čas zaplatit za to nějakou
cenu,“ poznamenal Minařík.
První závodní úspěch si připsal před
více než 29 lety, kdy zvítězil na klisně
Lučině ve Velké Chuchli. Poslední
vítězství své veleúspěšné kariéry si
absolvent radotínského gymnázia připsal letos v červnu v Hannoveru. Jako
první Čech překonal Filip Minařík
hranici 1000 vítězství v kariéře, alespoň jednou zvítězil na 63 závodištích
v jedenácti různých zemích.
(red)

Foto: Badminton Europe

Kateřina Mikelová pátá na mistrovství Evropy

Kateřina Mikelová uspěla na evropském šampionátu juniorů v Lahti.

N

adějná juniorská badmintonistka z Radotína si připsala další
úspěch. Kateřina Mikelová se
na evropském šampionátu juniorů
ve Finsku dostala ve dvouhře nejdál
z českých hráček a ve čtyřhře skončila
dokonce pátá.
„Mistrovství Evropy juniorů byl
turnaj, na který jsem se soustředila
poslední dva roky, a jsem neskutečně
ráda, že se konal i v současné komplikované situaci,“ říká Kateřina Mikelová. Radotínská juniorka nastoupila
ve finském Lahti do dvouhry i čtyřhry.

V singlu nejprve zvítězila nad Finkou
Nokkalou (21:11, 21:13) a poté uspěla
i v souboji s Francouzkou Floriane Nuritovou (21:5 a 21:7). V osmifinále čekala
na Mikelovou Mariia Golubevová.
Ruska byla favoritkou, za sebou má už
tituly z mistrovství Evropy do 15 i 17 let.
V té chvíli už poslední česká singlistka
v soutěži první set prohrála v poměru
13:21. Ve druhé sadě se pustila do útoku
a Rusku v ní porazila 21:18. Pak však
Kateřina Mikelová nezachytila nástup
do rozhodující sady a soupeřka jí utekla
do vedení 0:7. Následoval vyrovnaný

souboj, ve kterém Ruska nakonec uspěla
v poměru 21:14.
Ve čtyřhře se radotínská hráčka probojovala ještě dále, až do čtvrtfinále.
Tam se svou partnerkou čelila dvojici
Clara Løberová a Mette Wergeová
z Dánska. První set Mikelová s Hořínkovou ztratily rozdílem deseti bodů,
ale ve druhém se o vítězství praly až do
závěru sady. Nakonec se však radovaly
Dánky. V dalším čtvrtfinále neuspěl
ani druhý český pár Kateřina Zuzáková s Lucií Krpatovou.
Konečné páté místo dvou českých
párů je největším úspěchem juniorských reprezentantů na evropském
šampionátu. „Se svou hrou můžu být
spokojená. Ve dvouhře jsem předvedla
velice dobrý výkon a skončila jsem
mezi 16 nejlepšími. Ve čtyřhře jsme
prošly dokonce až mezi nejlepších osm
párů, což jsem ani v nejmenším před
šampionátem neočekávala. Turnaj
mi ukázal, že jsem schopna v Evropě
držet krok s těmi lepšími badmintonistkami,“ uzavírá Kateřina Mikelová.
(red)

Foto: CD

Foto: Tomáš Holcbecher pro TMM

Žokej Filip Minařík ukončil kariéru Man Petty vydal
své první sólové album

Deska Petra Neumana

R

adotínský folk-bluesový muzikant Petr Neuman, známý pod
přezdívkou Man Petty, vydal
letos v létě první sólové album svých
písní s názvem Ještě je naděje. Nechybí
na něm ani song Nádraží Radotín,
Petty dříve pro radotínskou hudební
partu okolo restaurace Pivní sanatorium nazpíval Ivan Hlas. Nyní se jí
osobně ujal její autor.
Cédéčko vznikalo ve studiu Sorea-media v nedalekých Solopiskách.
„Křest desky jsem letos musel kvůli
koronavirovým opatřením několikrát odsunout. Tak to udělejme alespoň takto prostřednictvím Novin
Prahy 16,“ říká Petr Neuman. Zpěvák
a kytarista je zakladatelem kapely Beer
Sanatorium a organizátorem každoročního setkání kapel Vítání jara, které
se koná v Pivním sanatoriu. Stál také
u zrodu dvou desek představujících
radotínské hudebníky nejrůznějších
žánrů. Nesly název Radotínská hudební
scéna a vyšly v letech 2012 a 2017.
V roce 2007 vydal desku Voice of
Sanatorium, na které se vedle Ivana
Hlase objevují také další známí hudebníci – rodilý Radotíňák bubeník Milan
Peroutka z Olympiku, houslista Karel
Holas, hrající s Čechomorem, kytarista Jan Martinek, spojený s kapelou Žlutý pes, nebo Jan Volný, který

působil v kapelách Marie Rottrové či
Krausberry.
Jak vlastně došlo k propojení
Radotína s předními muzikanty a pro
hudebníky kultovní Sanatorkou?
„Někdy v roce 1992 vybudoval v suterénu mého domu ve Strážovské ulici
Honza Volný nahrávací studio. Měl
všechno vybavení a po stěhování z Ostravy mu chyběly prostory, které jsem
mu poskytnul,“ vzpomíná Petr Neuman. V porevoluční době soukromá
nahrávací studia teprve vznikala, a tak
si do Radotína našel cestu nejen Ivan
Hlas, který zde točil základy písní pro
film Šakalí léta, ale také například
David Koller s Hudbou Praha.
Jakmile byla práce ve studiu hotová,
chodili muzikanti na pivo do Sanatorky.
A jak vznikla píseň Nádraží Radotín?
Ve spojení s vlakovou stanicí se tradují
různé příběhy. Jednou partě muzikantů
po zavření hospody ujel poslední půlnoční vlak do centra Prahy, a tak odjeli
nad ránem na Smíchov nákladním vlakem, který v Radotíně jen lehce přibrzdil. „Tato příhoda byla pro mne jednou
z inspirací ke vzniku písně Nádraží
Radotín,“ uzavírá Man Petty.
(buč)

Více informací o novém albu, které podpořila Městská část Praha 16, lze vyhledat na stránkách www.manpetty.cz.

Inzerce

RISTORANTE & PIZZERIA GOURMET

objednejte si jídlo s sebou nebo
rozvoz online na: fellinis.cz
a tel.č: 603 222 230
vánoční večeře
po italsku
a DÁRKY PRO VAŠE
BLÍZKÉ (vouchery,
dárkové koše..)

JUDr. Simona Rašková

Vyrábíme levně a kvalitně:

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace
Služby firemního právníka na míru
IT právo
Vymáhání pohledávek,
řešení sporů

-

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

italské potraviny

prvotřídní italské
produkty nakoupíte
online nebo u nás
v restauraci
Adresa: Radotínská 40, ČERNOŠICE

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

FELLINIS_CERNOSICE

advokátní kancelář

tel.: 737 473 278

raskova@muller-skalicky.cz
muller-skalicky.cz

