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Vážení
spoluobčané,

právě začíná advent
a já si přeji, aby si ho
všichni v Radotíně
i v celém správním
obvodu Prahy 16
užili co možná nejsvátečněji. Přijměte
proto pozvání na některou z akcí, které
se u nás v následujících týdnech konají.
V rámci radotínských vánočních koncertů
jako už tradičně zazpívá mezinárodně
uznávaná Markéta Fassati, která vystoupí
v nové aule základní školy. Tato jedinečná
sopranistka vždy připraví nějaké zajímavé
překvapení, už se těším, s čím přijde letos.

www.praha16.eu

S jednou personální změnou vstupuje vedení radotínské radnice do nového volebního období.
Petra Binhacka nahradila učitelka a trenérka Simona Baráková.
nomyslně podpořili moji nominaci
na post starosty. Výsledek přijímám
s maximální pokorou a je pro mne
motivací do další práce pro milovaný
Radotín,“ říká starosta Prahy 16 Karel
Hanzlík.
Nemění se ani složení jeho zástupců:
prvním místostarostou zůstává Miroslav Knotek a druhým Milan Bouzek.
Kvintet radních doplňuje další staronový člen Jan Farník. Novou tváří
v radotínské radě se stala učitelka
zdejší základní školy a trenérka lakrosu
Simona Baráková (rozhovor se Simonou Barákovou čtěte na str. 3). „Petrovi
Binhackovi děkuji za jeho práci v radě
a věřím, že s námi bude spolupracovat přinejmenším v rámci letopisecké
komise i nadále,“ říká starosta Karel
Hanzlík.

V Koruně odehraje adventní koncert také
Štěpán Rak, kytarový virtuos, skladatel
a profesor na pražské AMU. Těší mě, že oba
tito umělci patří mezi Radotíňáky. Stejně
jako známý moderátor a také zpěvák Miloš
Pokorný, který v těchto novinách vypráví
o svém vztahu k naší městské části.
V Novinách Prahy 16 představujeme i nové
starosty a rady jednotlivých městských
částí. Nováčkům i déle sloužícím kolegům
přeji nejen klidné Vánoce, ale také pevné
nervy do jejich účinkování na radnicích.
Vidím, že se všude staví, opravuje, městské
části se rozvíjejí, a proto nás všechny čeká
v novém volebním období hodně práce.
Věřím, že s příchodem Vánoc na nějakou
dobu vypneme počítače, ztlumíme telefony
a budeme si užívat klidu. V dnešní hektické
době je pro mnohé z nás vánoční čas stále
cennější. Na straně 7 těchto novin přináší
vedoucí naší knihovny Irena Farníková
několik zajímavých tipů na vánoční četbu.
Možná mezi nimi naleznete inspiraci na
knihu, kterou si užijete během svátečních
dnů, nebo na dárek pod stromeček pro
někoho blízkého.
A na co se těším v novém roce? Až v prvních měsících předáme radotínským hasičům novou zbrojnici, na jaře otevřeme
krytý bazén, dále jak dětem nadělíme nové
křídlo jídelny i nově vybudované třídy
v podkroví staré budovy základní školy.
Jak fotbalisté nebo atleti už brzy budou užívat nové zázemí na stadionu. A i na to, že
budeme s napětím sledovat, jak nám přes
Berounku vyrůstá nová lávka.

ZDARMA

Ve vedení radnice je nově žena
Foto: Pavel Jirásek

Slovo starosty

Číslo 12/2018

Radotínští radní na své první pracovní schůzi na Místě u řeky. Zleva Miroslav
Knotek, Karel Hanzlík, Jan Farník, Milan Bouzek a Simona Baráková

R

ada městské části Praha 16
má stejně jako v předchozích
obdobích pět členů, Radotín
už počtvrté za sebou povede starosta
Karel Hanzlík. „Obrovsky si vážím

Přeji Vám klidné Vánoce a mnoho štěstí
v novém roce!
Váš Karel Hanzlík (ODS),
starosta městské části Praha 16 (Radotín)

důvěry, kterou opakovaně dostávám
v podobě volebního výsledku od
radotínských občanů a následně od
nově zvolených členů Zastupitelstva
městské části Praha 16, kteří jed-

SLOŽENÍ RADOTÍNSKÉ RADY
Starosta Karel Hanzlík: odpovídá za krizové řízení, bezpečnost, správu majetku,
rozpočet a investice, dopravu, legislativu, kulturu a volný čas, vnější vztahy
1. místostarosta Miroslav Knotek: školství a sport, životní prostředí, veřejný pořádek, strukturální fondy
2. místostarosta Milan Bouzek: stavební činnost, územní plán
Radní Simona Baráková: sociální a zdravotní oblast, obchod, služby
Radní Jan Farník: informatika, bytová oblast

Zástupkyně žen zasedne v Radě městské části Praha 16 po více než deseti
letech. Naposledy v ní působila bývalá
starostka Radotína z let 2002 až 2006
Hana Žižková. Členkou rady byla
do roku 2007, kdy náhle zemřela po
krátké těžké nemoci. Nyní se do práce
ve vedení radnice zapojí radotínská
rodačka Simona Baráková.
„Simona se dlouhodobě zapojuje do
spolkového života. Její popularita
díky práci trenérky a pedagožky je
v Radotíně všeobecně známá a projevila se také na výsledku v komunálních
volbách,“ upozorňuje Karel Hanzlík.
Nová radotínská radní skončila v říjnových komunálních volbách v absolutním počtu preferenčních hlasů

na druhém místě právě za Karlem
Hanzlíkem. V příštích čtyřech letech
bude mít na starost sociální záležitosti
a zdravotnictví. „Například ve zdravotnictví tu chybí pediatři či zubaři.
Takže bych ráda napomohla tomu,
abychom zde měli všechny potřebné
lékaře, ať lidé nemusí za těmito službami dojíždět,“ říká Simona Baráková.
Lidé novou členku vedení radnice
znají nejen ze základní školy, ale také
z lakrosových tréninků a zápasů.
Donedávna trénovala reprezentační tým a radotínské LCC Girlz
pod jejím vedením letos na podzim
podruhé v historii vyhrály titul mistryň evropských zemí. „Očekávám,
že při jednáních rady zúročí svoje
mnohaleté zkušenosti z řešení důležitých záležitostí s potřebným ženským aspektem, který je v některých
otázkách velmi důležitý. Předpokládám, že bude mít podstatné názory
na otázky v oblasti školství, sociálních a zdravotních tématech, sportu
a využití volného času,“ věří starosta
Karel Hanzlík.
I když radotínská ODS vyhrála
v komunálních volbách se ziskem
více než 72 procent a v patnáctičlenném zastupitelstvu jí patří 12 křesel,
podle zavedených zvyklostí přenechala předsednické posty kontrolního
a finančního výboru při Zastupitelstvu městské části Praha 16 opozičním
zastupitelům.
Petr Buček

Více informací o novém vedení radnic na
str. 3

Inzerce

ŠKODA NEJMIX

Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

Využijte naší nejlepší nabídky. ŠKODA NejMix vám ke koupi nového vozu namixuje
pětiletou prodlouženou záruku a k tomu řadu dalších výhod.
skodanejmix.cz

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

za

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA:
4,6–4,9 l/100 km, 106–113 g/km
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Zprávy z úřadu

A

ni teplé a na sníh chudé zimy
v posledních letech neukolébaly radnice ve správním
obvodu Praha 16 – všude jsou lidé
i technika připraveni na výjezdy,
odklízení sněhu a posyp komunikací.
Co je oproti minulým sezonám nové
a co se nemění?
V Radotíně zůstává nastavené schéma oproti předchozím sezonám bez
výraznějších změn. To nejpodstatnější, co bude jinak, souvisí se širšími
okolnostmi – například zavedení nové
autobusové linky do oblasti Viniček
znamená dílčí úpravy plánu zimní
údržby: trasy MHD mají tu nejvyšší
prioritu a odklízecí stroje na ně vyjíždějí vždy nejdříve, což znají dobře
obyvatelé třeba z ulice Lahovské, kudy
jezdí linka 245 dlouhé roky.

V oblasti Viniček pak bude letošní
zima náročná ještě z dalšího důvodu.
Po mimořádném úsilí vedení radnice z posledních let se tu v listopadu
konečně zahájila výstavba technické
vybavenosti v další etapě. Již dle předchozího avíza se začíná Lošetickou
ulicí, páteřní ulice Zderazská přijde
na řadu až v průběhu roku 2019. Proto se již s předstihem se zhotovitelem
domlouvala trasa pro stavební techniku, aby docházelo k minimalizaci
znečištění komunikací v okolí, zejména v husté zástavbě rodinných domů.
V ideálním případě se staveništní doprava vůbec nepotká s autobusem 248.
Další komplikovanou lokalitou s intenzivní stavební činností je Šárovo
kolo, kde pokračuje budování zábran
proti povodni a nové komunikace,

pod níž jsou již položeny všechny inženýrské sítě. Zde bude zimní údržba
zcela na stavební firmě, s níž je vše taktéž domluveno.
V širších souvislostech celého Radotína se nic zásadního v systému
zimního úklidu nemění. Technika
i lidé budou nasazováni podobně jako
v minulých sezonách, díky nonstop
pohotovosti bude úklid nejdůležitějších vozovek a chodníků probíhat od
brzkých hodin, aby hlavní místa byla
uklizena ještě před ranní špičkou.
Vzhledem k nízkému počtu místních obyvatel v nových ulicích
Na Krupičárně a Vyhlídka jsou tyto
dvě komunikace nadále vyňaty z udržovaných ulic (podobně jako je tomu
u řady dalších ulic, zejména v rovinaté
části Radotína). Nově je proto zařaze-

na (ve II. pořadí) pouze ulice Vindyšova.
Drobné novinky se pak týkají například zvýšení počtu posypových nádob
v ulicích o tři na celkem 37 (nově na
křižovatce Štěrková x Strážovská, Na
Říháku u schodů či u schodů Karlická
– Zderazská).
Vše ostatní zůstává stejné jako v minulých letech: o hlavní silniční tahy,
tedy páteřní komunikace (všechny
silnice II. třídy a dále například ulice
Vrážská, Přeštínská či Na Cikánce), se
stará pražská Technická správa komunikací (TSK), pro niž práce na základě
veřejné soutěže zajišťují Pražské služby a subdodavatelsky soukromá firma
Prostor. Závady ve sjízdnosti je možné
telefonicky hlásit na dispečink TSK:
224 237 719 nebo 224 237 725.

Foto: Jana Hejrová

Zimní údržba komunikací v Radotíně
s několika změnami
Jeden ze strojů k čištění radotínských chodníků

Městská část Praha 16 zajišťuje úklid
místních komunikací, včetně například trasy autobusu 245 na Lahovské
a 248 na Viničkách, prostřednictvím
svých Technických služeb. I zde je zřízena nepřetržitá služba, dispečink TS:
603 212 287.
Závěrem ještě dvě tradiční informace: radotínské Technické služby mají
připraveny na posyp dvě tuny štěrku
a cca 20–30 tun soli. A klíčová vozidla zimní údržby mohou všichni sledovat jako každý rok on-line na webu
http://vozidla.praha16.eu.
Pavel Jirásek

Na sníh jsou připraveni také na Zbraslavi,
v Lipencích, Chuchli a Lochkově

A

ni Zbraslav nehlásí ve svém
letošním plánu zimní údržby
žádné
podstatné
změny,
nemění se ani výčet vozovek a chodníků, které se uklízejí. Jedná se
o zhruba o 35 km komunikací ve 102
ulicích. O úklid už se však nebude starat radnice, ale dodavatelská firma.
Kompletní zimní údržbu komunikací převezme společnost AQIK, která vyhrála výběrové řízení. „Důvod je
personální, nemáme dost zaměstnanců, takže nejsme schopni realizovat
směny v době zimního úklidu tak, jak
nám to ukládá zákon,“ říká Štěpán
Vacek, vedoucí zbraslavského odboru
místního hospodářství.
Motoristické komunikace ve správě
MČ Praha–Zbraslav, tedy ty III. a IV.
třídy, jsou – podle charakteru a důležitosti – rozděleny do dvou pořadí
údržby. K jednotlivým okruhům jsou
stanoveny zákonné časové limity, ve
kterých musí dojít nejprve ke zmírnění a následně k odstranění závad ve
sjízdnosti komunikace. Ty byly zakot-

veny i do smlouvy a jejich plnění bude
vedoucí odboru místního hospodářství průběžně kontrolovat. Smlouva je
uzavřena na jedno zimní období, rozpočet pro úklid komunikací činí 1 650
000 Kč a u chodníků se jedná o 580
000 korun (včetně DPH). To se samozřejmě týká jen komunikací pro pěší,
které se v zimě udržují, u některých
se schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí nezajišťuje. Jejich rozdělení
(mimo jiné) lze najít v Plánu zimní
údržby, který je ke stažení na webových stránkách www.mc-zbraslav.cz.
Připravení na příchod zimy jsou
i v Lipencích. Posypový materiál
zbyl z minulé sezony, strojová výzbroj zůstala stejná: multikára Zebra s radlicí s nástavbou sypače a na
chodníky motorová jednotka s koštětem. Do výbavy sice v Lipencích letos
přikoupili sekačku na trávu, kterou
lze také vybavit koštětem, ale tato investice zatím bude muset počkat.
Na poloviční úvazek zde ale vypomůže další pracovník, který je navíc

vyučený automechanik, takže se dokáže postarat i o servis strojů. Podle
Pavla Růžičky z lipeneckého úřadu
jsou všichni tři nynější techničtí zaměstnanci dobře sehraní, takže pokud
sněží, není je ani třeba svolávat, sami
vyjíždějí už ve čtyři hodiny ráno s radlicí a smetacím strojem do ulic: nejprve se uklízí v centru u školy a školky,
kolem autobusových zastávek, pak
přicházejí na řadu okolní svahové části a po nich rovinaté okrajové oblasti.
Nově Lipencům přibylo několik
kilometrů vyasfaltovaných povrchů
mezi chatami. Ty sice nejsou zařazeny do soupisu cest, které se udržují,
ale pokud na ně zbyde čas – večer
nebo druhý den je protáhnou také.
Změny nenastávají ani u chuchelského plánu zimní údržby – nemění se
počet zařazených ulic ani jejich rozvržení
dle pořadí. Nepočítají tu pro tuto sezonu
s žádnou novou ulicí, nová výstavba v oblasti na Hvězdárně teprve svou komunikaci začne připravovat pro předání do
správy města.

M

nohaletá snaha radnice najít
cestu k opětovnému nastartování výstavby inženýrských sítí v Radotíně slaví úspěch. Na
začátku listopadu se rozběhla výstavba
v Lošetické ulici, Zderazská a Otínská
budou následovat.
„Chce se mi říct, že neskutečné se stalo
realitou. Zní to trochu nadneseně, ale to
úsilí, co bylo vloženo do nalezení cesty
ke znovuobnovení výstavby kanalizace,
plynu a vodovodu na západě Radotína,
bylo nezměrné. Ale právě teď startujeme,“ nadšeně konstatuje radotínský starosta Karel Hanzlík.
Možná se to v jiných oblastech městské části nezdá, ale jsou to již dlouhé
tři roky, kdy byly dokončeny všechny
inženýrské sítě v Otínské ulici (kromě
kratšího úseku přímo u Zderazské).
Tři roky se v Radotíně nestavěla potřebná infrastruktura, která je jinde

už dlouhá desetiletí standardem. Vše
vázlo na vedení pražského magistrátu.
„Nakonec se nám podařilo najít
cestu, která vše urychlila. Investice se
začíná stavět díky takzvané in-house
výjimce pro Pražskou vodohospodářskou společnost,“ dodává způsob realizace starosta Hanzlík. „Právě v těchto dnech se na základě naší domluvy
s investorem začíná stavět v Lošetické
ulici.“
V průběhu zimy se bude budovat jen
v této slepé ulici, dopravně významná
Zderazská ulice se rozkope až na jaře
2019. Do té doby budou muset být vyřešeny složité objízdné trasy přes okolní města a obce. To by ani nyní nebylo
možné, v Černošicích stále pokračuje
uzavírka páteřní silnice II/115, tedy
výpadovky do Dolního Poberouní a na
Karlštejn. A Zderazská ulice je kvůli
tomu v posledních měsících objízdnou

Foto: Pavel Jirásek

Na Viničkách pokračuje
stavba inženýrských sítí

Výstavba byla v listopadu zahájena
v Lošetické ulici.

trasou pro nákladní vozy, které nesmí
Černošicemi projíždět.
Jaký je časový plán celé stavby? Ve
druhém listopadovém týdnu zahájil
zhotovitel, společnost Čermák a Hrachovec, stavbu v Lošetické ulici, kde
by měly být sítě dokončeny do dubna
a komunikace do léta 2019. Tato část
bude zahrnovat i lokalitu „U Zderaz-

Plán zimní údržby Velké (a Malé)
Chuchle začíná platit od 1. prosince,
zimnímu úklidu předchází podzimní – ulice se zbavují posledního spadaného listí a čistí se dešťové vpusti,
aby se nikde nedržela voda, která
by mohla zamrznout a poničit ulici
nebo způsobit nehodu.
Při samotné údržbě mají, tak jako
jinde, přednost přístupy ke školním
zařízením a autobusovým zastávkám,
komunikace s velkým převýšením
a poté hlavní nejužívanější cesty. Pak
přijdou na řadu ostatní chodníky i vozovky. Údržba probíhá od půl sedmé
ráno, pokud by šlo o kalamitní situaci,
štáb v čele se starostkou dohodne i případné víkendové nebo noční práce.
Úklid zajišťují čtyři pracovníci,
k dispozici mají dvě auta s pluhem
a jednou sypací nástavbou. Jejich přestavba na zimu podle Pavly Machánkové, která má na starosti přípravu
plánu, proběhla, navzdory téměř letnímu počasí, již počátkem listopadu.
Připravena jsou i čtyři místa s volně

přístupným posypovým materiálem.
Pražská TSK v Chuchli uklízí ulice,
kterými projíždí MHD, magistrát jí chce
oficiálně předat i ulici Na Hvězdárně,
kterou smluvní společnost Prostor právě
v rámci trasy autobusu pro TSK již uklízí.
V Lochkově počet popelnic
s posypem rozšířili, letos je jich ve
zdejších kopcích rozmístěno deset.
Pokud jsou svažité ulice namrzlé
tak, že by z nich používaný štěrk
sklouzl, vyjíždí se i se solným posypem. V zimě na údržbu v Lochkově
vyráží ve čtyři hodiny ráno velký
traktor, který projede nejprve kopce,
pak roviny. Ten, kdo si vezme menší
stroj, jde uklízet chodníky, aby byly
průchozí, když lidé ráno vyrážejí
do práce nebo do školy. TSK mezitím projíždí hlavní tah. Menší stroj
se pak kolem desáté znovu vrací na
chodníky. Místostarostka Eva Filipová k tomu dodává: „A pokud sněží, jezdí se i v noci a o víkendu, tak
jak je třeba.“
Kateřina Drmlová

ské“, z níž například splašková kanalizace bude pokračovat do Lošetické
ulice.
Mezitím, pravděpodobně již v březnu příštího roku, se zahájí páteřní
Zderazskou ulicí, na niž naváže zbývající část ulice Otínské. Ještě nutno
dodat, že součástí jsou vždy všechny
sítě, tedy splašková i dešťová kanalizace, vodovod, plynovod a samozřejmě
nová komunikace v celé šíři.
Jedinou výjimku tvoří Lošetická
ulice, kde se – z důvodu její nevyhovující šíře – nebude realizovat plynovod. Naopak se zde ale postaví nové
veřejné osvětlení, jež dosud chybělo
ve větší části budovaného úseku, obyvatelé ulice si na to oprávněně stěžovali.
Závěrem poznámka ke dvěma návaznostem, které nejsou součástí
této stavby, ale městská část Praha 16
se snaží o jejich provedení. První je
komplexní úprava křižovatky Karlická – Zderazská – Jelenovská, která
je z důvodu směrového a výškového
vedení – navíc na mostní konstrukci
– komplikovaná a je to místo častých

dopravních nehod, a to i chodců na
přechodu pro chodce pod základní
uměleckou školou. Po řadě jednání objednal Magistrát hl. m. Prahy
u Technické správy komunikací (jako
městem zřízené organizace) studii na
zvýšení bezpečnosti této křižovatky.
Zástupci radnice navrhují zvážit například stavební úpravu celé křižovatky (podobně jako to je na křižovatce
Prvomájová – Na Betonce) či použití
světel ve vozovce, které třeba již několik let úspěšně chrání cyklisty u Přístavu Radotín. Snahou místní radnice je
realizace křižovatky v rámci celkové
rekonstrukce Zderazské ulice či v její
těsné návaznosti. Financování stavby
by měl zabezpečit BESIP.
Druhým záměrem radotínské samosprávy je výstavba nového schodiště mezi ulicemi Na Viničkách, Lošetická a lokalitou „U Zderazské“. Zde jsme
ale také zcela na začátku, objednán je
zatím projekt možného řešení. Snahou je vše realizovat v rámci či v těsné
návaznosti na výstavbu inženýrských
sítí.
Pavel Jirásek
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Nová radní Simona Baráková:
Učitelské profese se vzdát nechci

S

vé třetí období v radotínském
zastupitelstvu rozšířila Simona
Baráková o působení v Radě
městské části Praha 16. Jako neuvolněná zastupitelka pokračuje v práci
učitelky prvního stupně základní školy.
„Učím ráda, neumím si život bez školy
a dětí představit,“ vysvětluje. Novou
roli na radnici mohla přijmout i díky
tomu, že nedávno předala část svých
lakrosových trenérských aktivit další
generaci.
Máte za sebou první jednání radotínské rady, překvapilo vás něčím?
Ani ne, připravovala jsem se na něj. Práce
v radě je pro mne sice něco nového, ale
mám kolem sebe zkušené radní a zastupitele, od kterých se toho mohu hodně
naučit. Naši úředníci jsou lidé na svých
místech a jsou ochotní mi poradit,
když něco z jejich oboru nebudu vědět.
A s dalšími důležitými věcmi se průběžně seznamuji, abych byla v obraze.
Čemu se chcete v radě věnovat především?
Dostala jsem na starost sociální oblast,
zdravotnictví, služby a obchod. Vzhledem k mojí profesi by se nabízela oblast
školství, ale to bych byla svým způsobem
nadřízenou ředitele školy, kde učím, což
pochopitelně nejde. Moje zkušenosti
ze školy se ale myslím budou hodit.
Sociální problémy se totiž často pro-

Na Zbraslavi nemění
sestavu

Z

braslavskou radnici povede
stejně jako v předchozím období
jednobarevná rada v čele se starostkou Zuzanou Vejvodovou. Sdružení 100pro Zbraslav získalo 10 z celkem 17 křesel v zastupitelstvu.
„Vítězný tým nemění sestavu.
A 100pro Zbraslav je vítězný tým,
který přesvědčil svými výsledky, takže
se nemění ani osvědčená a sehraná

VEDENÍ RADNICE
NA ZBRASLAVI
Starostka: Zuzana Vejvodová
1. místostarostka: Michaela
Bernardová
Místostarosta: Filip Gaspar
Radní: Zuzana Wildová, Radek
Rejna (všichni 100pro Zbraslav)

V Lochkově
pokračuje
duo starosta
a místostarostka

L

ochkovská radnice má i nadále
stejné vedení jako v předchozím volebním období. V křesle
starosty pokračuje neuvolněný zastupitel Jiří Rendl, jeho zástupkyní je
„uvolněná“ Eva Filipová. Celé devítičlenné zastupitelstvo vzešlo z řad
Sdružení Lochkov 2018, které ve volbách nemělo protikandidáta. Radu
v Lochkově nevolí, obec řídí starosta
s místostarostkou.

VEDENÍ RADNICE
V LOCHKOVĚ
Starosta: Jiří Rendl
Místostarostka: Eva Filipová (oba
Sdružení Lochkov 2018)

jeví i ve škole a je zapotřebí, aby škola
spolupracovala dobře s úřady, když je
v rodině nějaký problém. To, že jsem
díky profesi i sportu ve styku se širokým okruhem různých lidí, mi myslím
napomůže zjistit, co lidé vnímají jako
problémy. Například ve zdravotnictví
tu chybí pediatři či zubaři. Takže bych
ráda napomohla tomu, abychom tu měli
všechny potřebné lékaře, ať lidé nemusí
za těmito službami dojíždět.
Přemlouval vás někdo k tomu,
abyste se zapojila do vedení radnice?
Cítila jsem, že bych se měla někam dál
ve svém působení na radnici posunout,
když mě voliči potřetí vybrali do zastupitelstva. Vnímám to jako závazek. Starosta Karel Hanzlík a další lidé z vedení
radnice to viděli podobně, proto jsem
asi dostala nabídku jít do rady. A po
důkladném zvažování jsem ji přijala.
Žena se v radotínské radě objevuje
po dlouhých 11 letech. Budete chtít
navázat na práci bývalé starostky
Hany Žižkové?
Hanka byla velká osobnost. Mimo jiné
byla u začátku komunálního působení
Karla Hanzlíka, kterého vnímala jako
člověka, jenž může v budoucnu převzít pomyslnou štafetu a být ve vedení
Radotína i starostou. Od té doby jako
by se zdejší ženy bály pokračovat v tom,

sestava naší rady,“ říká staronová starostka Zuzana Vejvodová. Cílem zbraslavského vedení radnice je dokončit
rozpracované projekty, mezi které patří
revitalizace školního sportoviště Nad
Parkem nebo rekonstrukce prádelny
na skautskou klubovnu. Otevření se
dočká Kulturně komunitní centrum
Zbraslav a nový park na Slunečním
městě. „Zahájíme i nové projekty, mezi
hlavní patří řešení vyhořelých šaten
základní školy a systematická úprava
veřejných prostranství, začínáme lokalitou Na Vrškách. Velkou výzvou je pro
nás revitalizace Zbraslavského náměstí,
za zásadní příležitost považujeme projekt Příměstský park Soutok. Chceme
zároveň, aby se občané zapojili vlastními náměty a podíleli se na rozhodování o místě, kde společně žijeme,“
vyjmenovává cíle zbraslavského vedení
Zuzana Vejvodová.

(buč)

„V Lochkově máme cíle společné
a každý přispívá k jejich naplnění
podle svých možností. Naše práce je
výsledkem snažení celého zastupitelstva obce. Jsme tým, který když se
usnese na čemkoliv, tak na tom pracuje společně,“ říká starosta Jiří Rendl.
Do nového volebního období vstupuje s několika cíli. „Předně chceme
udržet v obci všeobecnou pohodu.
Budeme také podporovat spolkovou
a zájmovou činnost,“ uvádí lochkovský
starosta. Nejde přitom jen o podporu
hasičské jednotky či fotbalového oddílu.
Lochkov se může těšit také na
novou mateřskou školu v moderní
budově, která bude zasazena do
prostředí školní zahrady. Stávající
prostory mateřské školky poslouží
k bytovým a kancelářským účelům.
„Na nových územích kolem obce bude
probíhat zástavba domy se zahradami tak,
aby nebyl narušen celkový vesnický charakter Lochkova se spojitou zelení kolem

Foto: Petr Buček

Volby 2018

co tady Hanka Žižková dokázala. I já
z toho mám trochu obavy. Nebo spíše
chvění. Ale člověk se má učit celý život.
Budu se snažit na Hanku navázat.
Nadále budete působit ve škole
i v lakrosovém oddíle. V čem vám
zkušenosti učitelky a trenérky při
práci radní pomohou?
V práci a při sportu potkávám hodně lidí.
Dospělých i dětí. A jsem zvyklá s lidmi
mluvit a naslouchat jim. To se nezmění.
Díky tomu se dozvídám, co lidi trápí, co je
zapotřebí změnit. Jsem pozitivní člověk,
asi vůbec neumím myslet negativně nebo
pesimisticky. Snažím se lidi spíš spojovat a řešit spory smírnou cestou. A to se
možná bude hodit i v radě.
Nechtěla jste učení přinejmenším
na čas pověsit na hřebík a věnovat
se jen radnici?
Na to se mne hned starosta ptal
a možná by byl i radši, kdybych byla
radní na plný úvazek. Ale já se školy
vzdávat nechci. Učitelkou jsem chtěla
být od svých deseti let a ta práce mě
naplňuje. Ale kdyby se ukázalo, že je
opravdu nezbytné mé plné zapojení do
radničního dění, asi bych se zamyslela
nad polovičním úvazkem ve škole.
Co váš osobní život? Nebude rodina
trpět tím, že jste zároveň radní, učitelkou a trenérkou?
Mám dospělé děti a oba s manželem
jsme zvyklí žít hodně aktivně. Můj
muž mě v práci pro Radotín podporuje, hodně věcí spolu probíráme.

Lipencům vládne
nová koalice

V

Lipencích přinesly komunální
volby úplně nové vedení radnice. Vyhrálo dosud opoziční
Sdružení pro Lipence, starostkou na

VEDENÍ RADNICE
V LIPENCÍCH

Starostka: Karin Tvrdá (Sdružení
pro Lipence)
Místostarostka: Ivana Žáková
(HaFo Lipaňáků)
Radní: Martin Vanko (Sdružení
pro Lipence), Marie Cimlerová,
Stanislav Řezník (oba HaFo
Lipaňáků)

obce. A v areálu bývalého státního statku
se bude pokračovat v zástavbě bytovými
domy dle již platného územního rozhodnutí,“ uzavírá Jiří Rendl.

(buč)

V Chuchli se zaměří
na přejezd i nové
centrum

P

řestože ve volbách na chuchelskou radnici získala nejvíce
mandátů ODS (5 z celkem 13

VEDENÍ RADNICE
VE VELKÉ CHUCHLI

Starostka: Lenka Felix
(Chucheláci trochu jinak, na
kandidátce TOP 09)
1. místostarosta: Martin
Melichar (Pro Prahu)
2. místostarosta: Robert Mařík
(TOP 09)

Radní, učitelka a trenérka lakrosu
Simona Baráková

Osobní život mi snad tato práce nenaruší.
Jak bude pokračovat vaše působení
v LCC?
Lakrosu se budu věnovat trochu míň.
Dlouhá léta jsem trénovala juniorskou
i seniorskou reprezentaci žen. Reprezentace jsem ale předala nástupcům
a budu se věnovat jen radotínskému
klubu. A i tady už máme řadu mladých
šikovných trenérek, které mou roli částečně přebírají. Ale opustit náš klub
určitě nechci, budu se podílet na trénincích všech ženských a dívčích kategorií. Jako hlavní trenér ale povedu jen
elitní ženský tým a nejmenší přípravku.

Info

Simona Baráková
48letá
učitelka
radotínské
základní školy letos učí čtvrtou
třídu. V mládí se věnovala atletice
a trochu i ženskému fotbalu, ale
nakonec si ji získal lakros. Jako
hráčka byla členkou reprezentačního týmu, následně se začala
věnovat trénování, jak dětí, tak
dospělých. Působila jako trenérka
reprezentace, s týmem LCC Girls
letos získala titul klubových mistryň Evropy. Má dvě dospělé děti –
dceru Michaelu a syna Matěje.

Někdo vás dnes může podezírat, že
s místostarostou Miroslavem Knotkem, trenérem mužského lakrosového týmu, budete mít až moc silné
slovo ve srovnání s ostatními sporty
v Radotíně. Nebude to tak?
To už samozřejmě slýchávám. A také
to, že jsme všichni na radnici sportovci, a proto se na ostatní sféry života
nedostává. Lidem říkám, že jsme zrenovovali kino, v Koruně se koná řada
akcí a pak jsou tu Havelské posvícení,
Burčákobraní a podobně. Radotín zdaleka nežije jen sportem. Výtky někdy
míří i na to, že jsme „jednobarevná
vláda“ a ostatní strany se tu neprosadí.
Myslím ale, že jsou vidět výsledky naší
práce, a proto nás lidé volí. A co se
týká té domnělé lakrosové dominance,
myslím, že obavy jsou zbytečné. Mezi
jednotlivými sportovními kluby dobře
funguje spolupráce, využíváme navzájem svá sportoviště, nemáme problém
sednout si k jednomu stolu a probrat,
jak který sport může tomu druhému
pomoct. To mi upřímně dělá radost.
Petr Buček

příští čtyři roky bude jeho zástupkyně
Karin Tvrdá. Radnici povede spolu se
sdružením nezávislých kandidátů HaFo
Lipaňáků. To vzniklo letos v létě z iniciativy dvou největších lipeneckých
spolků: dobrovolných hasičů a fotbalistů. Koalice obou sdružení má v zastupitelstvu dohromady 12 z 15 křesel.
„Vypracujeme strategický plán rozvoje naší městské části. V uplynulých
letech se v Lipencích stavěly hlavně
rodinné domy a byty. V tomto volebním období se zaměříme na infrastrukturu, dopravu a občanskou vybavenost,“ říká starostka Karin Tvrdá. Nové
vedení radnice chce pracovat otevřeně
a informovat občany o své činnosti
na webu, sociálních sítích a v tiště-

ném zpravodaji. Do práce pro obec se
pokusí zapojit co nejvíce aktivních lidí.
„Jsme rádi, že se na všech důležitých
programových tématech shodneme
s naším koaličním partnerem,“ uvádí
starostka Lipenců.
„Se svými partnery jsme jednotní
v tom, že nejlepší formou spolupráce
bude týmová hra, jak jsme zvyklí
z fotbalu, schopnost táhnout za jednu
hadici, jak je běžné u hasičů. Svědčí
o tom mimo jiné i složení pětičlenné
rady, kde HaFo získalo tři křesla,“
potvrzuje místostarostka za HaFo
Lipaňáků Ivana Žáková. Vítězné
Sdružení pro Lipence zastupuje
v radě starostka a jeden radní.

křesel), vedení se ujala koalice vzešlá
z kandidátek Pro Prahu (4 mandáty)
a TOP 09 (3). Zastupitelstvo Velké
Chuchle nevolí radu, o vedení radnice se starají dva uvolnění zastupitelé, kterými jsou starostka Lenka
Felix a 1. místostarosta Martin Melichar, doplňuje je neuvolněný 2. místostarosta Robert Mařík.
Mezi jejich hlavní cíle patří jednání
o vybudování mimoúrovňového křížení se železniční tratí. „Ve spolupráci
s dotčenými obyvateli budeme hledat
rozumné a přijatelné dopravní řešení
nezatěžující ráz městské části, které by
bylo akceptovatelné pro všechny Chucheláky,“ říká starostka Lenka Felix.
Vedení radnice se dále zaměří na
rozšíření péče o seniory a mládež,
oběma skupinám chce nabídnout
více volnočasových aktivit. Radnice bude pracovat také na snížení
dopravního zatížení a zvýšení bezpečnosti chodců. Pokračovat má

také diskuze ohledně nového centra
Chuchle.
„Podpoříme sportovní a spolkový
život v Chuchli, vrátíme se k pořádání
tradičních i nových sportovních, kulturních a společenských akcí. Zkvalitníme úklid veřejných prostor, péči
o zeleň a čistotu v naší městské části,“
slibuje Lenka Felix.
Starostka chce, aby radnice
napříště fungovala více otevřeně.
Jejím přáním je také zachovat ráz
Malé i Velké Chuchle jako dobré
adresy.
„A mimo jiné se budeme snažit
o řádné začlenění bývalé chatové
osady Lahovská jako jedné z legitimních částí naší městské části.
Kompletně rovněž dořešíme protipovodňová a protihluková opatření
ve spodní části Chuchle, a to včetně
dešťové kanalizace,“ uzavírá starostka Lenka Felix.

(buč)

(buč)
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Radotín je in

V Radotíně bydlí čtyři roky a vlastně se mu ani z Podolí stěhovat nechtělo.
Ale vadilo mu, jak se centrum zalidňuje, že není kde zaparkovat, chyběl
mu balkon a trochu přírody. A tak se Miloš Pokorný, člen dua Těžkej
Pokondr, ocitl v novém bytovém komplexu v Radotíně, který objevil jeho
kolega a kamarád Roman Ondráček. A zamiloval si to tu.

V

áhal, moc se mu nechtělo,
protože bydlet deset minut
od Národního divadla má
své výhody. Ale že radotínský byt
v novém komplexu koupí a budou se
s rodinou stěhovat, k tomu se rozhodl
v momentě, kdy vstoupil na terasu
a uviděl výhled na Berounku, Cukrák, okolní lesy i samotný Radotín.
A ten ho baví pořád – ráno, v poledne
a večer, stěhování nelituje.

Tak nějak vznikla skupina Těžkej
Pokondr, která má dnes na triku celkem osmnáct vydaných
alb a asi stovku hitů.
Jedná se o coververze
známých skladeb české
a zahraniční popové
hudby od šedesátých
let až do současnosti.
Foto: Petr Buček

Radotín má podle něj unikátní
polohu. „Pokud vynechám ranní
dopravní špičku, tak je to do centra
Prahy jen kousek. Bydlím v klid-

ném prostředí obklopeném lesy, ale
zároveň to tady žije. A navíc není
moc míst kolem Prahy, kde se dá tak
aktivně trávit volný čas,“ říká Miloš
Pokorný, který se tak trochu omylem
stal zpěvákem, když na přání rozhlasové stanice Evropa 2 nahráli s kolegou Romanem Ondráčkem hit Saša
jede. Byl to velký úspěch, byť Miloš
Pokorný s oblibou říká, že vlastně
dodnes neví, o čem hit otextovaný
frontmanem kapely Žlutý pes Ondřejem Hejmou pojednává.

Pravidla
lakrosu se
stále učí

Za mikrofonem jako zpěvák

Kino, kulturní zařízení
Koruna,
spousta
sportovišť, ke kterým
brzy přibude bazén,

O

hradní zeď okolo kostela
svatého Petra a Pavla zdobí
nový šperk. Je jím historická mozaika, která pochází z dílny
rakouské firmy Neuhauser.

Mozaika, která zobrazuje Nanebevstoupení Ježíše Krista, byla původně
umístěna na hřbitově v Písku, na
rodinné hrobce rodiny Pacovských.
Firma Neuhauser ji do Písku dodala
v roce 1910. Do letošního roku byla
v majetku Václava Boreckého. Ten
ji ale nechtěl a hledal někoho, kdo
by ji důstojně využil a jen za odvoz
si ji vzal. „Protože mám rád kvalitní
umění, zavolal jsem panu Boreckému, že bych pro ni měl umístění.
On byl velmi rád, protože jsem se
ozval jako jediný, a tak nám ji věnoval,“ říká Zdeněk Skalický, administrátor radotínské farnosti.
Dílo identifikovala Zuzana Křenková
z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: „Tato krása přišla do
Písku z Innsbrucku. Šlo o mozaiku
pro hrob píseckého lékaře chudých
Václava Pacovského na hřbitově svaté
Trojice.“

Foto: Jana Hejrová

Kostelní zeď nově
zdobí historická
mozaika

Kostelní zeď hned vedle cyklostezky
podél Berounky dostala ozdobu
v podobě mozaiky Ježíše Krista.
Výška mozaiky je 160 cm a je téměř
metr široká. Aby mohla být instalována na farní zeď, bylo třeba ji ošetřit.
Odborný dohled zajistil Petr Hampl
a samotné osazení provedla firma
Pentas. V neděli 25. listopadu po mši
svaté byla mozaika požehnána.
(hej)

cyklistická stezka podél Berounky,
mnoho akcí – od koncertů po pálení
čarodějnic, vyjmenovává zábavu
v Radotíně. „Mám srovnání a takové
zázemí opravdu není standardní.
Místní radnice se velmi snaží,“
dodává s tím, že se spousta jeho
přátel odstěhovala za Prahu a nyní se
do centra opět vrací. „Buď si oblékli
tepláky a začali s místními chodit jen
do hospody, anebo je to tam přestalo
bavit,“ říká Miloš, který se zuby
nehty brání označení, že je zpěvák.
V první řadě se cítí moderátorem.
Dcera v Radotíně nastoupila do školy,
hraje zde lakros a Miloš začal chodit
fandit na zápasy, i když přiznává, že
chtěl, aby hrála tenis, a že se stále ve
všech pravidlech lakrosu nevyzná.
Těší ho ale, že Adinu sport baví, oddíl
je pěkně vedený a pohybuje se kolem
něj dobrá parta lidí. Rád chodí na
procházky kolem Berounky, do lesa
nad cementárnu a občas se tu projede
na kole nebo na skútru Vespa.
Když zemřel jeho otec a likvidoval
věci v domě rodičů, našel na půdě

Krátce

Ř

ádné zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 16 se koná
v pondělí 17. 12. od 17 hodin v Kulturním středisku Radotín, náměstí
Osvoboditelů 44.

M

ěstská část Praha 16 hledá
dva
nové
zaměstnance
s nástupem od 2. ledna 2019.
V prvním případě se jedná o obsazení postu vedoucí Kina Radotín
– se zkušenostmi v oblasti kulturních aktivit nebo organizace
veřejných akcí s časovou flexibilitou, pracovní poměr je na dobu
neurčitou ve zkráceném pracovním úvazku. Druhé volné pracovní
místo je k dispozici na odboru
občanskosprávním, úsek vnitřní
správy. Jde o hlavní pracovní činnost zaměstnance v pracovním
poměru na dobu neurčitou zahrnující řízení, projednávání a rozhodování o přestupcích dle zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, v platném znění. Bližší informace na
www.Praha16.eu v odkazu Úřad –
Volná místa, na úřední desce i na
informačních tabulích v Radotíně.

O

mezení
úředních
hodin
o svátcích se ve většině „šestnáctkových“ městských částí týká
pouze 31. prosince: V Radotíně jsou
na Silvestra úřední hodiny nejdelší

Foto: Petr Buček

Pokorný z Těžkýho
Pokondru: V Radotíně to
žije a to mě baví
Na cyklostezku za Biotopem Miloš Pokorný s rodinou chodil, ještě než se do Radotína nastěhoval.

starý kufr, na kterém byla nálepka
z nádraží a na ní stálo RADOTÍN.
„Tedy můj táta po příjezdu za války
z Milevska, odkud byl a vyjel, dorazil
do Radotína! Je to náhoda?“ ptá se.
Nejvíce si v Radotíně oblíbil okolí
školy, kostela a gymnázia. Rád se
posadí u Berounky na Místo u řeky,
projde se vilovou čtvrtí a skončí
u beachvolejbalových kurtů. V Beach
Areně Radotín si pak dá pivo a poprosí
školníka, aby mu ugriloval hamburger.
„A také mám rád prostor kolem tenisových kurtů, kde jsem členem. Doufám, že místní církev bude rozumná
a kurty zůstanou na svém místě,“
naráží na nevyjasněnou restituci
pozemků v okolí tenisového areálu.
Těší se na rekonstrukci prostorů kolem
supermarketu Albert, kam v současné
době nerad chodí, protože „takové
centrum si Radotín nezaslouží“. Projekt výstavby nového bytového komplexu, radnice a dalších budov sleduje
od začátku a těší se na něj. „Starostovi
a všem, kteří se v tom angažují, držím
palce,“ dodává Pokorný, mezi jehož

z celého správního obvodu, otevřeno bude od rána až do 14 hodin.
Úřad městské části Praha-Lipence
má v pondělí 31. prosince zavřeno
zcela, z důvodu dovolených.
V Lochkově je z téhož důvodu úřad
uzavřen ve dnech 27., 28. a 31. prosince. Ve Velké Chuchli je otevřeno
do 12 hodin, Úřad městské části
Praha-Zbraslav bude z důvodů
organizačních a technických uzavřen celý den, takže občané tu
mohou poplatky a veškeré další
platby v hotovosti hradit pouze do
pátku 28. prosince do 12 hodin.

S

běrný dvůr Technických služeb
Praha - Radotín bude o svátcích
otevřený stejně jako všechny ostatní
dvory v Praze podle běžného rozvrhu
s výjimkou 31. prosince, kdy zavírají
již v 15 hodin. O nedělích a státních
svátcích je zavřeno zcela. Otevřeno
tedy bude v pracovních dnech 24.,
25. a 26. prosince a 2. ledna od 8.30
do 17 hodin, o sobotách 22. a 29.
prosince od 8.30 do 15 hodin a na
Silvestra od 8.30 do 15 hodin.

S

tátní podnik Povodí Vltavy
provádí od poloviny listopadu
z důvodu provozní bezpečnosti
kácení 146 stromů rostoucích na
pravém břehu řeky Berounky, a to
v souladu s rozhodnutím Úřadu
městské části Praha–Lipence vydaným dne 22. 8. 2018. Veškeré práce
by měly skončit do 20. prosince.

největší hity patří Vem kačky, Felicie,
Džíny, Vinetů.

Hráli na Burčákobraní

Místní už zaregistrovali, že ho tu
potkávají. „Naštěstí nejsem Karel Gott.
V klidu si můžu zajít na víno a s lidmi,
se kterými jsem se zde seznámil,
máme velmi dobré vztahy,“ uvádí.
Letos v Radotíně Těžkej Pokondr
vystoupil během Burčákobraní. Měl
radost, že bylo narváno, ale mrzelo
ho, že museli koncert ukončit o dvacet minut dříve, než bylo v plánu,
protože si lidé stěžovali na hluk.
Miloš Pokorný se nenudí. Jeho koncertní kalendář je plný do příštího
září a zároveň chystají s Romanem
Ondráčkem CD mluveného slova
v kombinaci s písničkami. „Bude to
pokondrovský příběh očima konkurence, kde budou hovořit všichni
lidé, se kterými jsme se během naší
kariéry potkali,“ uvádí. A možná
se brzy vrátí i za moderátorský pult
v rádiu.
Michaela Bučková

Žadateli byla též uložena adekvátní
náhradní výsadba ke kompenzaci
ekologické újmy, jejíž rozsah je
součástí rozhodnutí lipenecké radnice.

Z

důvodu konání tradiční akce
Zbraslavské Vánoce dojde
dne 15. prosince od 8 do 21 hodin
k uzavírce v ulici U Malé řeky
(v úseku Opata Konráda - po čp.
624). Pořadatelem akce je městská část Praha-Zbraslav.

Z

důvodu konání kulturní akce
Adventní trhy budou dne 16. prosince od 9 do 19 hodin uzavřeny ulice
Václava Balého a náměstí Sv. Petra
a Pavla (v úseku Ježdíkova – lávka
přes Berounku) a Loučanská (Václava
Balého – Felberova). Objízdná trasa je
vedena po trase Loučanská – Felberova – Ježdíkova. Pořadatelem akce
je městská část Praha 16.

Z

důvodu konání kulturní akce
Pražská mobilní zvonohra
dojde dne 26. prosince v době cca
od 14 do 19 hodin k uzavírce ulic
Václava Balého a náměstí Sv. Petra
a Pavla (v úseku Ježdíkova – lávka
přes Berounku) a Loučanská (Václava
Balého – Felberova). Objízdná trasa je
vedena po trase Loučanská – Felberova – Ježdíkova. Pořadatelem akce
je městská část Praha 16.
(pj)
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Kalendář

Kulturní program na prosinec pro Radotín a okolí
	
15:00, Zpátky do Betléma,
Kejklířské divadlo Vojty
Vrtka a Teátr Pavla Šmída
Loutkoherecká hra plná vtipu, žonglérských kousků a písniček připomene
prastarý vánoční příběh, díky kterému
slavíme Vánoce. Vstupné 90 Kč
ZŠ RADOTÍN (2. STUPEŇ)
9:00-13:00, 15. Vánoční dílny
Tvůrčí dopoledne s vánoční tematikou,
vstupné 90 Kč

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
 :30-12:30, Adventní zbraslavské
8
jarmarky
Vánočně laděný trh s pestrým výběrem zboží
s vánoční tematikou a kulturním programem.

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 5:00, Čertův švagr
1
Marionetová pohádka a Mikulášská návštěva.
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz

ZŠ LIPENCE
9:00-16:00, Vánoční jarmark

MŠ LOCHKOV

	
KNIHOVNA RADOTÍN
	10:00, První dobrodružství
s knížkou aneb Narodil se
čtenář
Pravidelná akce pro děti předškolního věku
a jejich rodiče.

Kino Radotín
 7:30, Vdovy, thriller, USA, 120 Kč
1
Vdovy jsou příběhem čtyř žen, které nemají
nic společného, s výjimkou dluhů, které jim
zbyly z trestné činnosti mrtvých manželů.
 0:00, Tina a Vore, romantický, Švédsko,
2
120 Kč
Samotářská celní úřednice Tina má zvláštní
dar čichových schopností. Dokáže u cestujících odhalit kontraband tím, že z nich vycítí
strach.

6. ČT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Doktor Martin: Záhada
v Beskydech, krimi, ČR,
120 Kč
Svérázný doktor Martin bude řešit dosud
nepoznané záhady osobního života (musí se
1 den postarat o své dítě) i jednu detektivní
otázku.
 0:00, Smrtelné stroje, sci-fi, USA, 120 Kč
2
Tisíciletí poté, co většina Země byla zničena,
se civilizace přizpůsobila novému životu.
Gigantická pojízdná města se toulají světem.

KINO RADOTÍN
 6:00, PRO DĚTI, Gordon & Paddy, animo1
vaný, Švédsko, 120/90 Kč
Gordon je ropušák a Paddy malá myška, tedy
ta nejméně pravděpodobná dvojice policistů,
která se v lese musí vypořádat se zločinem.
 7:30, Smrtelné stroje 3D, akční, USA,
1
140 Kč
 0:00, Doktor Martin: Záhada v Besky2
dech, krimi, ČR, 120 Kč

9. NE

K S U KORUNY RADOTÍN
17:00, II. Adventní koncert
V
 ystoupení kytaristy a skladatele Štěpána
Raka, vstupné dobrovolné

10. PO

	
AULA ZŠ RADOTÍN
	
18:30 Taneční koncert
Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

11. ÚT

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	
15:00, Čaj o třetí, Tradiční
setkání radotínských seniorek a seniorů
Vánoční písničky, koledy a pohodové hity
v podání skupiny Bartet

KOSTEL ČCE NA BETONCE
18:00, Violoncellový koncert
Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

KINO RADOTÍN
 7:30, Doktor Martin: Záhada v Besky1
dech, krimi, ČR, 120 Kč

Foto: Kateřina Drmlová

 1:00-17:00, Vánoční bazárky
1
Dílničky pro děti, rukodělné výrobky místních i přespolních, mandaly Moniky Pelcové,
keramika ze Zmrzlíku

5. ST

 0:00, Na Chesilské pláži, romantický, GB,
2
80 Kč
Na Chesilské pláži vypráví příběh Edwarda
a Florence, páru milujícího se i navzdory
svým odlišným původům.

12. ST

V radotínské knihovně je k vidění výstava inspirovaná lidickou hrušní (více na str. 7).

7. pÁ

 7:30, Slavnostní rozsvícení stromečku
1
nad Lochkovským betlémem
Sousedské setkání se sladkým překvapením,
punčem a svařeným vínem

K S U KORUNY RADOTÍN
19:30, Zmrazovač, Kočovné
divadlo Ad Hoc
Komediální operní a mafiánské drama.
Vstupné 200 Kč v předprodeji, 230 Kč na
místě

KINO RADOTÍN

ČERNÉ DIVADLO J. SRNCE ZBRASLAV

 6:00, PRO DĚTI, Pohádky naruby, animo1
vaný, GB, 100/80 Kč
Předlohou snímku bylo dílo britského spisovatele dětských knih Roalda Dahla. Pohádky
plné svérázného humoru a jisté strašlivosti.

 8:00, Vánoční koncert Big Bandu
1
Biskupská
Koncert diriguje Milan Tolkner. Rezervace
míst nutná

 7:30, Fantastická zvířata: Grindelwal1
dovy zločiny, rodinný, USA, 130 Kč
Grindelwald uteče z vazby a začne shromažďovat své stoupence, aby připravil vládu
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi.

 9:30, Hrátky s čertem
1
Půvabná a barevná pohádka s písničkami.
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz

LOCHKOV, PARK ZA KNIHOVNOU

 0:00, Ten, kdo tě miloval, komedie, ČR,
2
110 Kč
Komediálně laděná rodinná detektivka
s předvánoční atmosférou ze známého lázeňského města, z Karlových Varů.

2. NE

	
AULA ZŠ RADOTÍN
	17:00, I. adventní koncert
Vystoupení sopranistky Markéty Fassati
a jejích hostů, vstupné dobrovolné

NÁMĚSTÍ CHUCHELSKÝCH BOJOVNÍKŮ
 7:00, Slavnostní rozsvícení vánočního
1
stromu ve Velké Chuchli

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
16:00, Sousedské setkání u vánočního
stromu spojené s rozsvícením vánočního
osvětlení

4. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Králové zlodějů, krimi,
GB, 100 Kč
V roce 2015 se v Londýně odehrála jedna
z největších loupeží diamantů v britské
historii. Odhalení, že ji má na svědomí gang
důchodců a vysloužilých podvodníků, způsobilo senzaci.
 0:00, Caravaggio - duše a krev, doku2
ment, IT (více o filmu na str. 7),
170/150 Kč

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV

KINO RADOTÍN
 7:30, Čertí brko, rodinný, ČR,
1
130/110 Kč
Lucifer se rozhodne pověřit doručením
čertího brka na pobočku Pervidle zmateného
čerta Bonifáce, aby se mladý čert otrkal ve
světě.
 0:00, Bohemian Rhapsody, hudební, USA,
2
130 Kč
Dokument popisuje hudební dráhu Freddie
Mercuryho od založení skupiny Queen až po
památný koncert Live Aid v roce 1985.

8. SO

K S U KORUNY RADOTÍN
14:00, Proč straka nenosí
červenou čepici, Divadelní
spolek Gaudium
Pohádka pro nejmenší děti o Vánocích
v lese, vstupné 60 Kč
 9:00, Nové TV, Kočovné divadlo Ad Hoc
1
Vtipné představení o jedné nízkonákladové
televizní stanici. Vstupné 180 Kč v předprodeji, 210 Kč na místě

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 5:00, Hrátky s čertem
1
Půvabná a barevná pohádka s písničkami.
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz

MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
 7:00, Adventní koncert muziky
1
Rozmarýn
Vánoční písně ze starých kancionálů, pastorely
a české lidové koledy. Vstupné dobrovolné

	
RESTAURCE U PŘÍSTAVU ZBRASLAV
	14:00, Předvánoční setkání
seniorů
Rezervace místa nutná

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
19:30, Hrátky s čertem
Půvabná a barevná pohádka s písničkami.
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz

KINO RADOTÍN
10:00, BABY BIO, Ten, kdo tě miloval,
komedie, ČR, 60 Kč
Komediálně laděná rodinná detektivka
s předvánoční atmosférou ze známého
lázeňského města, z Karlových Varů.
 7:30, Králové zlodějů, krimi, GB, 100 Kč
1

20:00, Black Sabbath: The End of the End,
USA (více na str. 7) 200/180* Kč

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	19:00, Dostaví se Oskar
Wilde, Divadlo Soliteater
Divadelní hra o vzestupu a pádu slavného
britského dramatika, dandyho a bonvivána.
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 170 Kč na
místě

15. SO

	
MĚSTSKÝ DŮM A DIVADLO

J. KAŠKY ZBRASLAV

	
14:00-18:30, Zbraslavské
Vánoce
Tradiční předvánoční setkání s vánočními
zbraslavskými jarmarky, pohádkou, koncertem a ohňostrojem

H USŮV SBOR ZBRASLAV
18:00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Hrají a zpívají studenti SOŠP a Gymnázia
Evropská z Prahy 6, vstupné dobrovolné
K INO RADOTÍN
16:00, PRO DĚTI, Gordon & Paddy, animovaný, Švédsko, 120/90 Kč
 7:30, Spider-Man: Paralelní světy, 3D,
1
akční, USA, 150/130 Kč

20:00, Vánoce a spol., komedie, FR, 120 Kč

16. NE

	
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

V RADOTÍNĚ

	15:00, III. adventní koncert
Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání
smíšeného sboru SUDOP a orchestru učitelů
ZUŠ Klementa Slavického

KINO RADOTÍN
16:00, P. I. Čajkovskij: Louskáček, balet,
Švýcarsko (více na str. 7), 250/200 Kč

N ÁMĚSTÍ SVATÉHO PETRA A PAVLA
13:00-18:00, Vánoční trh
Trhy s rukodělnými výrobky a doprovodným
programem
Z BRASLAVSKÁ SOUSEDSKÁ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
16:00 v areálu Asociace postižených
povodní v Lahovičkách
 7:00 u vánočního stromu na Baních
1

	
KOSTEL ČCE NA BETONCE
	
18:00 Vánoční koncert
Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

18. ÚT

K INO RADOTÍN
 7:30, Asterix a tajemství kouzelného
1
lektvaru, animovaný, FR, 140/120 Kč
Když druid Panoramix spadne při sběru
jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby
někomu prozradil tajemství kouzelného
lektvaru.
 0:00, Mary Poppins se vrací, rodinný,
2
USA, 130/110 Kč
Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu,
objeví se v rodině opět tajemná chůva, aby
pomohla rodině znovu nalézt ztracenou
radost a štěstí.

21. PÁ KINO RADOTÍN

	
	
16:00, Mimi & Líza: Záhada
vánočního světla, animovaný, ČR, 100/80 Kč
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky.
Jedna má oči stále zavřené a druhá je má
otevřené dokořán. Obě se však umí dívat
společně.
 7:30, Asterix a tajemství kouzelného
1
lektvaru, animovaný, FR, 140/120 Kč
Když druid Panoramix spadne při sběru
jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby
někomu prozradil tajemství kouzelného
lektvaru.

26. ST

	
NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA

RADOTÍN

16:00, Pražská mobilní zvonohra Petra R. Manouška

cca 17:30 Slavnostní ohňostroj

27. ČT

	
VÝLET KANN RADOTÍN DO SV. JANA

POD SKALOU (NEBO NA ZÁVIST)

 ycházka s Klubem aktivních a nestárnouV
cích, nutné přihlášky předem
na tel. 737 839 042

VÁNOČNÍ VÝLET ZE ZBRASLAVI K NÁRODNÍMU
DIVADLU
 radiční půldenní zimní cyklovýlet, sraz
T
v 10 hodin na Zbraslavském náměstí

K INO RADOTÍN
17:30, Vánoce a spol., komedie, FR,
120 Kč

Dlouhodobější
akce
KNIHOVNA RADOTÍN

 0:00, Útěk, drama, POL, 120 Kč
2
Na varšavském hlavním nádraží se jednoho
dne objeví neznámá žena trpící ztrátou paměti.
Po dvou letech se pod jménem Alicja vrací
k rodině, která ji pozná v televizním pořadu.

 ýstava Hrušeň, která přežila vyhlazení
V
obce
představuje umělecká díla s námětem lidické
hrušně. Sbírku k vystavení poskytl Občanský
spolek Lidice. Výstava potrvá do 20. prosince,
přístupná je v pondělí, středu a ve čtvrtek od 9
do 18 hodin (od 12 do 13 h zavřeno).

Foto: Pilot Film

1. SO

KS U KORUNY RADOTÍN

13. ČT

KOSTEL ČCE NA BETONCE
 8:00, Setkání s koledou
1
Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

KINO RADOTÍN
 7:30, Vánoce a spol., komedie, FR,
1
120 Kč
S blížícími se Vánocemi jsou přípravy
v troskách! Všichni skřítkové, kteří jsou
zodpovědní za přípravu dárků pro děti, totiž
naráz onemocní.
 0:00, Spider-Man: Paralelní světy, akční,
2
USA, 130/110 Kč
Spider-Man představí dospívajícího chlapce
a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde
je víc než jen jeden maskovaný hrdina.

14. PÁ

	
Kino Radotín
	
17:30, Dilili v Paříži, animovaný, FR, 90 Kč
Skrze dobrodružství malého děvčátka
přiblíží malým divákům dobu „Belle Époque“
známé z plakátů Alfonse Muchy.
 0:00, Aquaman, sci-fi, USA/Austrálie,
2
120 Kč
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics vypráví příběh
napůl člověka, napůl obyvatele bájné
Atlantidy.

Psychologický snímek Útěk patří mezi prosincové premiéry Kina Radotín.

19. ST

	
MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
	18:30, Koncert žáků ZUŠ


ZBRASLAVSKÁ SOUSEDSKÁ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
18:00 u vánočního stromu v ulici
Na Vrškách

OBECNÍ AREÁL KAZÍNSKÁ 8

VELKÁ CHUCHLE

 7:00, Předvánoční setkání seniorů
1
K poslechu a tanci hrají slivenečtí harmonikáři.

KINO RADOTÍN
17:30, Aquaman, 3D, sci-fi, USA/Austrálie,
140 Kč

20:00, KINO NASLEPO
Přijďte na projekci Kina naslepo a nechte se
překvapit výběrem filmu. Vstupné zaplatíte
až podle toho, jak se vám bude film líbit.

20. ČT

MŠ LIPENCE
7.–9. 12, Výstava betlémů,
v pátek 8.30 až 18 hodin, o víkendu 14 až
18 h.

KLUB MODELÁŘŮ LIPENCE
15.–16. 12. Výstava betlemářské sbírky
pana Macků, v sobotu od 16 hodin představí
Sokol živý betlém, se zpěvem koled.

MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
5. 12.–4. 1. Výstava betlémů
ze sbírky Františka Kadlečka. Otevřeno ve
výpůjční době knihovny a při akcích.

Více informací na
www.ukorunyradotin.cz
a www.kinoradotin.cz

	
NÁMĚSTÍ CHUCHELSKÝCH

BOJOVNÍKŮ

	18:00, Pražská mobilní zvonohra Petra R. Manouška ve
Velké Chuchli

AKCE – KINO RADOTÍN
AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN
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Koruna/Vánoce

Kočovné divadlo Ad Hoc přiváží
Zmrazovače a Nové TV
Foto: Dana Radová

S

oubor AdHoc vystoupí v Koruně
se svými divácky úspěšnými
představeními. „Ad Hoc má
v Radotíně svůj velký fanklub, na jejich
komediální operní mafiánské drama
plné napětí a morálních dilemat Zmrazovač se opět všichni moc těší. Jedná se
o divadelní i hudební zážitek, který by
žádný skutečný milovník opery neměl
minout a odpůrce opery by jej měl vidět
povinně,“ říká Dana Radová, vedoucí
Kulturního střediska U Koruny.
Tříaktové opeře, jejíž páteř tvoří mimořádně invenčně a vtipně přetextované
operní hity, se tleskalo ve stoje nejen na

Netradičně pojatá opera Zmrazovač se opět představí v Koruně.

Kočovné divadlo Ad Hoc v KS U Koruny

V pátek 7. prosince od 19.30 hodin opera Il Congelatore – Zmrazovač
V sobotu 8. prosince od 19 hodin kabaretoidní představení o jedné nízkonákladové televizní stanici: Nové TV.

Principál a textař Jan Duchek:
Dělám operu, ale zpívat neumím
Kočovné divadlo Ad Hoc se pro mnohé stalo jakousi kulturní drogou. V Koruně
vystoupili se Zmrazovačem už v roce 2013, kdy ještě vůbec netušili, jak moc jejich
představení zamává hudebně divadelním světem. Nyní se s ním do Radotína vracejí.

J

aký je váš vztah k opeře, studoval jste hudbu?
Řekl bych, že jsem pasivní
hudebník. Určitě bych to uměl, kdybych se tomu byl věnoval. Jenže já jen
poslouchám, co kde hrají jiní, a kamarádím se s těmi aktivními hudebníky.
Odkdy jste poslouchal operu? Kdo
vás k ní přivedl?
To je opravdu těžko říci, na nějaké
iniciační operní zážitky si příliš nepa-

matuji. Ovšem nejsem žádný operní
odborník, nastudoval jsem ji až kvůli
Zmrazovači.
Jak vás vůbec napadlo „přetextovat“ árie v tak svérázném, až komickém duchu?
Mám za sebou zkušenosti s přetextováváním různých kapel pro účely muzikálů, které dělá s dětmi Klára Šidlová.
Přetextování operních árií je zkrátka
takové logické pokračování.

Jaký měli vztah k opeře ostatní
v souboru? Je někdo vystudovaný
zpěvák či hudebník?
Různý, někoho bavila, třeba i inscenačně,
někoho zajímala hudebně, někdo ji
považoval za nutné zlo kultury. Studované zpěváky nemáme, Adam a František jsou studovaní houslisté.
A co vy? Umíte zpívat?
Ne.
Ve Zmrazovači máte zásadní roli,
nicméně až v téměř poslední minutě
představení. Kde jste schován celou
dobu?

Do Koruny se dostaví Oscar Wilde
Posledním letošním vystoupením divadelníků v Koruně bude profesionální představení
amatérského Divadla Soliteater o známém dramatikovi Oscaru Wildovi. Jeho hlavní protagonista, v civilu právník, Libor Ulovec exceloval v Koruně mimo jiné před pár lety ve hře
Svou vlastní ženou, kde sehrál rovnou na třicet rolí.

O

čem je hra, kterou u nás v prosinci představíte?
Rozhodli jsme se inscenovat
koláž ze života Oscara Wilda, slavného
britského spisovatele a dandyho, a to ve
formě přednášky, kterou o svém životě
zestárlý Wilde pořádá ve francouzském
exilu.

Proč zrovna Oscar Wilde? Čím myslíte,
že osloví dnešní publikum?

Jsem přesvědčený, že Oscar Wilde je bezesporu zajímavá osobnost, která přitáhne
pozornost sama o sobě. Zná ho každý
trochu sečtělý člověk, mnohá z jeho děl,
ať už se jedná o divadelní hry, novely nebo
o pohádky, jsou všeobecně oblíbená a lidé
se k nim opakovaně vracejí. Životní osudy
Oscara Wilda už tolik známé nejsou a já
věřím, že naši diváci se o nich chtějí něco
dozvědět. V tomto ohledu může naše hra
působit částečně i osvětově. Nicméně naším

záměrem bylo dotknout se na půdorysu
životního příběhu Oscara Wilda i jinakosti
a odezvy společnosti na ni. Považuji to za
nadčasové téma, aktuální v každé době a za
každého režimu. A Oscar Wilde skutečně
jiný byl – ve všech směrech, což společnost
nesmírně přitahovalo i provokovalo.
V upoutávce mne zaujala věta „Snesu
jakékoliv množství kritiky, pokud použijete slova obdivu.“ Je to autentický Wildův výrok? Přijde mi velmi současný.
Ano, snažili jsme se do hry zakomponovat dostatečné množství skutečných citací
a bonmotů, abychom podtrhli povahu
Oscara Wilda a jeho jedinečnou schopnost

13.12. v 19 hodin Kulturní středisko U Koruny: Divadlo Soliteater, Dostaví se Oskar Wilde

Kdy a kde se konají koncerty a další vánoční akce
Městské části správního obvodu Praha 16
pořádají během adventu řadu předvánočních akcí.
V Radotíně se sice nestaví vánoční strom,
2. prosince se však rozsvítí vánoční osvětlení na stromech před školou a před radnicí. Ve stejný den je na programu první
adventní koncert: sopranistka Markéta
Fassati vystoupí od 17 hodin v nové aule
základní školy.
Již o den dříve, v sobotu 1. prosince od 9 do
13 hodin, se konají 15. vánoční dílny pro celou
rodinu. Místem konání je budova 2. stupně
základní školy. Vzhledem k nabízenému materiálu pro vlastní výrobu se platí vstupné 90 Kč.
Další víkend, o druhé adventní neděli, proběhne od 17 hodin druhý radotínský předvánoční koncert. V Kulturním středisku
U Koruny vystoupí kytarista Štěpán Rak.
Posledním předvánočním koncertem
je Rybova Česká mše vánoční v podání
smíšeného sboru SUDOP a orchestru uči-

telů ZUŠ Klementa Slavického. Koná se
16. prosince v kostele sv. Petra a Pavla
a začne v 15 hodin. Na náměstí před kostelem bude probíhat od 13 do 18.30 hodin
vánoční trh.
Pražská mobilní zvonohra Petra R.
Manouška rozezní 57 zvonů na náměstí
Sv. Petra a Pavla 26. prosince od
16 hodin. Klasický vánoční repertoár
i populární melodie upravené pro zvony
a zvonky zahraje carillonér Radek Rejšek. Po koncertu bude následovat slavnostní ohňostroj. Začne okolo půl šesté,
tudíž ho mají šanci vidět i děti. Svíčky
s sebou!
V Lipencích otevírá adventní dění vánoční
jarmark hned 1. prosince. Koná se od
16 hodin v základní škole. V mateřské
škole se o týden později otevře výstava
betlémů, v pátek 7. prosince ji bude možné
navštívit od 8.30 do 18 hodin, o víkendu
vždy odpoledne mezi 14. a 18. hodinou.
Děti si také v zahradě nazdobí a rozsvítí
vánoční stromek.

Další víkend 15. a 16. prosince se v modelářském klubu koná výstava betlémů
ze sbírky pana Macků. V sobotu ve čtyři
odpoledne k tomu sokolky předvedou betlém zcela živý. A přidají také koledy.
I Lochkov připravuje tvůrčí dílny – zdejší
vánoční bazárek se koná dopoledne
v sobotu 1. prosince od 11 do 17 hodin
v mateřské škole. V 17.30 hodin by pak
nikdo neměl zapomenout dorazit do parku
za knihovnou na slavnostní rozsvícení stromečku. Na místě bude čekat Lochkovský
keramický betlém a sladké překvapení
s punčem a svařeným vínem.
Ve Velké Chuchli se mohou těšit 2. prosince v 16 hodin na slavnostní rozsvícení
vánočního stromku na náměstí Chuchelských bojovníků. Na stejném místě zahraje
ve čtvrtek 20. prosince v 18 hodin mobilní
zvonohra Petra R. Manouška.
Zbraslav má na sobotu 1. prosince nachystané adventní zbraslavské jarmarky s pestrým výběrem zboží s vánoční tematikou a kulturním programem. Konají se jako vždy na
Zbraslavském náměstí od 8.30 do 12.30 hodin.

přehlídce amatérského divadla Jiráskův
Hronov, ale třeba i na festivalu hudebního
divadla Opera či na mezinárodním festivalu Spots op West v Belgii.
„Parodie komplexního evropského
odkazu nejvyššího ze všech divadelních
umění je provedená s takovou láskou,
znalostí, péčí a dovedností, že divák
odchází zmožen smíchy i obdivem,
povznesen a naplněn radostí ze života,“
uvedla na adresu Zmrazovače Alena
Zemančíková, dramaturgyně a divadelní kritička. Operu chválí také hudební
skladatel Jan Matásek z divadla Minor:
„Odcházím ze sálu v předklonu, jak kvůli
postižené a zdevastované bránici, tak
i jako vyjádření obdivu. Bravissimo!“
Inspiraci mafiánskými příběhy z italského přistěhovaleckého prostředí
skloubili autoři Lukáš Habanec (hudební
nastudování) a Jan Duchek (libreto
a texty árií) s láskyplnou parodií operního žánru.
(kor)

Celou dobu vlastně sedím za počítačem a v reálném čase pouštím titulky.
Taky v jednom okamžiku otevírám
šampaňské a vykonávám jiné podřadné práce.
Zato ve druhém představení Nové TV,
které u nás v Koruně zahrajete den po
opeře, si to vy osobně vysloveně užíváte na druhé straně. Máte rád televizi?
Nové TV si užívám za osvětlovacím
pultem. Televize se z mého života
téměř vytratila, pouštím ji tak na deset
minut týdně. Nechci se přizpůsobovat
tomu, co dávají a kdy. A celkově jsem
snížil přísun aktuálních informací,
protože to člověku akorát zaneřáďuje
hlavu a jitří emoce. Společenské dění
vnímám spíš přes delší analytické formáty.
Dana Radová

vysmívat se společnosti, která ho milovala
i nesnášela zároveň. A skutečnost, že vám
tato replika připadá současná, jen svědčí
o Wildově genialitě.
Co si o slavném dramatikovi myslíte vy
osobně?
Mně se vždycky líbil jako literát, už jako
dítě jsem zbožňoval Strašidlo cantervillské, Šťastného prince jsem dokonce uměl
zpaměti, takže byla jen otázka času, kdy se
s ním potkám i na divadle. Nakonec jsem
se instaloval přímo do jeho osoby. O Wildově osudech jsem mnoho nevěděl, ale čím
víc jsem se o něm dovídal, tím lépe jsem
jeho dílům rozuměl. Moje láska k jeho literatuře mne neopustila, jako člověk by mi
však asi lezl na nervy.
Dana Radová

O den později, v neděli 2. prosince, se
tamtéž od 16 hodin odehraje první ze
sousedských setkání u vánočního stromu,
který se u té příležitosti slavnostně rozsvítí. Další dvě setkání budou na programu v neděli 16. prosince v areálu Asociace postižených povodní v Lahovičkách
od 16 hodin a na Baních od 17 hodin.
Už tradiční výstava betlémů ze sbírky
Františka Kadlečka bude k vidění od
5. prosince do 4. ledna v galerii Městského domu ve výpůjční době knihovny
a během dalších akcí.
Před Městským domem v sobotu 8. prosince od 17 hodin zazní adventní koncert
muziky Rozmarýn, která zahraje vánoční
písně ze starých kancionálů, pastorely
a české lidové koledy.
Hlavní akcí jsou ovšem i letos Zbraslavské Vánoce, konají se v sobotu 15. prosince. Městský dům, Divadlo Jana Kašky
a prostranství před nimi bude od 14 do
18 hodin hostit tradiční předvánoční
setkání s odpoledním adventním trhem,
divadlo uvede dvakrát za sebou předsta-

Slovo kulturistky

Vánoce a kulturní
zážitky

O

adventu nepeču, nesháním dárky
a nestydím se za to. Ale nebylo to tak
vždycky. Moje maminka nasadila vánočnímu cukroví vysokou laťku. Já jsem si
přitom myslela, že když umím vymodelovat cokoli z hlíny, tak uválet ty její rohlíčky
zvládnu taky.
Leč cukroví vyžaduje svůj čas a pečlivost, nikoli rozevlátý umělecký přístup.
Takže moje mega rohlíky či hnízda nalepená hluboko na stěnách trouby sloužily
jako artefakty k pobavení rodiny i přátel
a já jsem ukřivděně počítala škody na elektřině, plynu, cukru, mouce i ořeších a škemrala den před Štědrým dnem o misku
cukroví, které bych vystavila na stůl.
Nejvíc jsem litovala těch ztracených
večerů a nocí. Časem mi kamarádky
i maminka začaly již od listopadu posílat
cukroví a já si šťastně přiznala, že už vůbec
péct nemusím. Další předvánoční trauma,
shánění dárků, už pár let řeším skvělým
a pohodlným nakupováním po netu.
No a tím pádem volné adventní večery
již mnoho let trávím nejraději s rodinou,
přáteli i na různých kulturních a společenských akcích. Vůbec si nedovedu představit
tento čas bez radotínských adventních koncertů nebo bez mafiánské opery IL Congelatore – Zmrazovač. Toto dnes již kultovní
představení Kočovného divadla Ad Hoc
dojme, nadchne, rozesměje a odbourá
milovníky opery a zaryté odpůrce tohoto
žánru silně nahlodá.
K Mikuláši proto nadělte Zmrazovače
nebo Nové TV od stejné party, vyplatí se
však také příběh ze života velkého Oskara
Wilda.
K Vánocům pak doporučuji vstupenku
na koncert houslového virtuosa Václava
Hudečka nebo opravdu drsně černou
komedii skvělého Kladenského Divadla
V.A.D. z prostředí pečovatelského domu
– Upokojenkyně. V Koruně je uvedeme
v lednu.
A pokud bez tvorby cukroví prostě
nemůžete být, tak věřte, že nákup kulturních dárků například na www.ukorunyradotin.cz vám zajistí spoustu volného času
pro pečení.
PS: Vánoční cukroví opravdu nepeču,
ale co peču asi tak 3x týdně a jsem na to
fakt dobrá, což uznává i moje maminka,
všechny kulturistky a Jarda Hájek, to jsou
makové muffiny. Časově jsou velmi efektivní a není na světě člověk ten, aby nebyl
muffinem okouzlen. Šťastné, veselé, voňavé
a kulturní Vánoce! Recept na vyžádání
v Koruně.
Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

vení Jak pejsek a kočička slavili Vánoce.
Koncert v obřadní síni zahájí z balkonu
vystoupení Žesťového kvintetu Hudby
hradní stráže. Celou akci zakončí vánoční
ohňostroj.
Týž den zahrají a zazpívají studenti SOŠP
a Gymnázia Evropská z Prahy 6 v Husově
sboru od 18 hodin Českou mši vánoční J.
J. Ryby.
Kateřina Drmlová

Kam pro Betlémské světlo
Na Zbraslav a do Radotína si zájemci
mohou přijít pro Betlémské světlo, které
z Rakouska přivezou skauti. Na Zbraslavi
budou světlo rozdávat poslední adventní
neděli 23. prosince před prodejnou Albert
od 14 do 16 hodin.
V Radotíně si plamínek Betlémského
světla budete moci přinést domů
z kostela sv. Petra a Pavla, kam jej
radotínští skauti donesou v neděli
23. prosince a budou ho rozdávat
od 15 do 17 hodin.
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Vánoční tipy z knihovny
Vedoucí radotínské knihovny Irena Farníková přináší tipy na četbu nejen na
vánoční prázdniny.

Jen několik dní po 70. narozeninách heavymetalové legendy Ozzyho Osbourna
uvede radotínské kino film Black Sabbath:
The End of The End. Ve středu 12. prosince od 20 hodin bude k vidění záznam
slavného koncertu z Birminghamu.
Kapela Black Sabbath se loni v únoru
rozloučila se svými fanoušky dvěma
monstrózními koncerty ve svém domovském městě. Vznikl z nich koncertní
snímek s lakonickým názvem The End
of the End a jako každé „sbohem“ je
doslova nabitý emocemi. Během vystoupeních završujících téměř 50letou éru
vynálezců heavy metalu zazněly nejslavnější hity jako Iron Man, Paranoid nebo
protiválečná War Pigs v podání původního složení kapely včetně Ozzyho
Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho
a basáka Terrence „Geezera“ Butlera.

Foto: Beverly Matous Distribution

K

Ozzy Osbourn slaví 3. prosince
70. narozeniny

Skladby, které zazněly na derniérovém
podiu, ve filmu doplní exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, v nichž
kapela vzpomíná na desetiletí společného působení.
Už v úterý 4. prosince od 20 hodin má
Kino Radotín na programu dokumentární
film Caravaggio – duše a krev. Špičkové
obrazové zpracování nabízí jedinečnou
příležitost prohlédnout si zblízka svůdný
půvab Caravaggiových obrazů, ocenit
jeho typické kontrastní linie a poznat
v obličejích jeho biblických postav známé
tváře lehkých žen a žebráků.
V neděli 16. prosince od 16 hodin nabídne
Kino Radotín záznam baletu z Curyššké
opery. Čajkovského Louskáček je jedním
z nejoblíbenějších děl baletního repertoáru. Návštěvníci kina se mohou těšit
na nápaditou hudbu, nádherně zdobené
vánoční místnosti, tančící sněhové vločky
a květinový valčík.
(kin)

Kompletní program Kina Radotín naleznete na str. 5.

2
9

3
2
3
1 6
6
4

7 9

6

5
6

7
3 1

6

5 4
8
5
7
3

adresa:

tel. spojení:
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Výherci z minulého čísla:
Eva Poslušná, Radotín
Radek Lebeda, Radotín
Slávka Brejchová, Radotín
Sudoku poskytlo
vydavatelství Balzám.
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Co byste si vybrala jako četbu na
klidné sváteční dny?
Věřím, že mnoho z nás dostane pod
stromeček knížku, takže bude mít
vybráno. Pro ty, co se pro jistotu zásobí
sami, doporučím například knihu
Anna Sacher a její hotel od Moniky
Czerninové. Přináší příběh nejen
o legendární majitelce hotelu Anně
Sacherové, v jejímž životě se odráží
sláva a pád nejslavnější vídeňské epochy. Kdo má rád Vídeň a Sacher dort,
bude nadšen.
Z jiného soudku je kniha Veronika
v Dubaji od Veroniky Klesnilové.

Úroveň: Těžká

Úroveň: Lehká
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akou knihu s vánoční tematikou doporučujete?
To je příjemná otázka, na Vánoce
je třeba připravit se nejen materiálně.
Duši nám pohladí kniha Vánoce mám
rád od Františeka Nepila. Je to milá
útlá knížka, ze které dýchá nostalgie
a kouzlo Vánoc a připomene nám, že
Vánoce nejsou honěním po nákupech
a stresováním.
Anebo můžete sáhnout po knize
Vánoční skříňka od Richarda Paula
Evanse. Je to taková dnes již vánoční
klasika, která s sebou nese dojemný
příběh s vánočním poselstvím především pro všechny rodiče. Milovníci
napětí ocení dílo Vánoce Hercula
Poirota od Agathy Christie. Kdo dává
přednost romantice, zasní se u knížky
Vánoce v Paříži od Mandy Baggotové.
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Pokud chcete získat cenu pro
výherce, zašlete nám nebo jinak
doručte do 14. 12. obě vyluštěná
sudoku na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést vaše telefonní
číslo nebo adresu.

Autorka popisuje cestu za povoláním
letušky u jedné z největších leteckých
společností i své začátky v tréninkovém
centru a v letadlech. Zajímavý příběh
přináší také biografie hraběnky Sternbergové Cesta, líčící s neobyčejným
vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny
plný událostí a zvratů. A pro milovníky
dobrých detektivek připomínám českou
spisovatelku Michaelu Klevisovou.
S jejími knihami neuděláte chybu.
Jaké nejzajímavější novinky
z poslední doby byste doporučila
dospělým?
Začtěte se do výjimečné knihy Čtvero
ročních období v Římě od Anthonyho
Doerra. Je plná mimořádných postřehů
a popisuje Doerrova dobrodružství
v jednom z nejúchvatnějších měst na
světě. Milovníky napětí potěší Zero od
Marca Elsberga.
Novinářka Cynthia Bonsantová pátrá
po příčině smrti malého chlapce
a dostává se na stopu proslulé internetové platformy Freemee. Zaujal mě
i román Světla zimní noci. Jeho autor
Pam Jenoff píše o síle přátelství v těžkých časech 2. světové války. Nesmím
opomenout ani fantasy mladého
radotínského spisovatele Jiřího Dittricha. Jeho titul Elementum. Tajemství sudby má za hlavního hrdinu

Alexe Summerse, kterého trápí blížící
se maturita. Pak se mu ale život obrátil naruby, když zjistí, že je potomkem
královské rodiny jedné z nejstarších,
dávno zaniklých civilizací, jež vládla
magickou mocí.
Za zmínku stojí také kniha Za oponou
války od zpravodaje České televize
Jakuba Szántó.
Na co se mezi novými přírůstky
mohou těšit dětští čtenáři?
Pro děti od 5 let je tu například veselá
moderní pohádka Vědí draci o legraci? od Daniely Krolupperové.
Vypráví o neohrožené princezně, která
se neřídí strachem a předsudky, ale
svým zdravým rozumem. Knížka je
vhodná pro nácvik genetické metody
prvního čtení, neboť je vysázena velkými písmeny. Osmileté a starší děti
zabaví Ňouma z áčka. Hlavní hrdina
díla Ivony Březinové je neprůbojný, trochu nešikovný a bojácný, spolužákům
je obvykle pro smích. To se však náhle
změní. Dětem od 13 let mohu doporučit titul Trnitá řeč: příběhy, které
vyprávěla půlnoc. Jedná se o šest
příběhů s úžasnými ilustracemi z temného světa fantasy sérií Griša a Šest
vran. Anebo Dům v Rugolu od Marky
Míkové. Hlavními hrdinkami jsou
dvojčata Alena a Lída. Spolu s rodiči
jedou poprvé do Itálie navštívit svého
strýce Štěpána, který žije v tajemném
domě. Více neprozradím.
(buč)

Ve školní zahradě roste strom naděje

P

otomek lidické hrušně, jediného
ovocného stromu, který přežil
likvidaci Lidic v roce 1942, roste
nyní i v Radotíně. V úterý 6. listopadu
ji zasadili žáci základní školy společně
s Antonínem Nešporem z Lidic, vedením
školy a radnice.
Strom odrůdy Pařížanka v roce 1940
zapustil své kořeny v Lidicích díky Anně
Pekové a strážníkovi Vanderlemu. Když
nacisté v roce 1942 srovnali obec se zemí,
vytrhali i ovocné stromy. Hrůzy 10. června
1942 přežila pouze jedna hrušeň. A její
potomek nyní roste i v Radotíně.
O strom, v roce 2007 prohlášený za
památný, se stará Občanské sdružení
Lidice, které také v roce 2008 založilo

Foto: Kateřina Drmlová

Do kina na koncert
Black Sabbath nebo
na balet Louskáček
romě klasických filmových
projekcí nabídne v prosinci
Kino Radotín i tři výjimečné
večery. Fandové heavymetalové hudby
se mohou těšit na záznam rozlučkového koncertu kapely Black Sabbath,
milovníci výtvarného umění si přijdou
na své při sledování dokumentu o italském malíři s názvem Caravaggio – duše
a krev. Kdo dává přednost baletu, neměl
by zvláště v předvánočním čase vynechat
Louskáčka v podání Curyššké opery.

Kultura

Sázení stromu z Lidic.

sbírku uměleckých děl s námětem hrušně.
V roce 2012 dostali v tachovském genovém sadu nápad odebrat roub lidické
hrušně a roubovanec pak vysadit. Ona
i všechny další vysázené štěpy mají rozdávat víru v přežití i takové apokalypsy, jakou
bylo vyhlazení Lidic.
(drm)

Do 20. prosince si je možné v Místní knihovně Radotín prohlédnout
výstavu uměleckých děl inspirovaných právě lidickou hrušní.

Vánoční bohoslužby v Radotíně, Chuchli a na Zbraslavi
Římskokatolická farnost u kostela
sv. Petra a Pavla
24. 12. v 24 h. půlnoční, od 23.30 h. zpívání
koled
25. 12. na Boží hod vánoční mše svatá
v 8.30 h.
26. 12. svátek sv. Štěpána – 10 h. Třebotov
mše sv.
28. 12. mše svatá v 18 h.
30. 12. v Radotíně v 8.30 h. mše svatá,
od 17.30 h. vánoční koncert „Koledy s cimbálovkou“ v kostele
31. 12. mše svatá v 15 h.
1. 1. mše svatá v 8.30 h.
Modlitebna Církve československé
husitské
(1. patro domu Prvomájová 909/7,
Praha-Radotín)
neděle 23. 12. od 17 h. bohoslužba
pondělí 24. 12. od 15 h. zpívání koled (sousedské setkání před štědrovečerní večeří)
úterý 25. 12. od 9 h. bohoslužba
neděle 30. 12. od 17 h. bohoslužba
úterý 1. 1. od 18 h. novoroční ekumenická
slavnost (Sbor CB Černošice, ul. Hradecká
2192) - přímý přenos ČTV
neděle 6. 1. od 17 h. bohoslužba
Kostel farního sboru ČCE Radotín
(Na Betonce 14, Praha-Radotín)
23. prosince 4. neděle adventní v 9.30 h.
bohoslužba
25. 12. Boží hod vánoční v 9.30 h. bohoslužba
se svatou Večeří Páně (Řevnice 14.30 h.)
30. 12. v 9.30 h. bohoslužba
1. 1. – 15.30 h. novoroční bohoslužba se svatou Večeří Páně

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké
Chuchli
sobota 5. 1. od 15 h. Slavnost Tří králů, při
které bude provedena „Česká mše vánoční“
Jakuba Jana Ryby.
Zbraslav, kostel sv. Jakuba
vánoční mše svaté:
24.12. od 16 h. Vigilie Narození Páně –
Štědrý den, ve 24 h. půlnoční
25. 12. Slavnost Narození Páně (Boží hod
vánoční) od 11 h.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka od 11 h.
28. 12. Svátek Mláďátek, mučedníků
od 9 h.
30. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie
a Josefa 11 h.
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže od 16 h.
Zbraslav, Husův sbor
15. prosince 14-18.30 h. Společenství
křesťanských církví ze Zbraslavi bude mít
svůj stánek na Zbraslavských vánocích
a v rámci programu zazpívá před Městským domem v ul. U Malé řeky 3,
od 18 h. Česká mše vánoční J. J. Ryby
v podání studentů SOŠP a Gymnázia Evropská z Prahy 6.
24. 12. koledy v podání Pražských pozounérů z věže kostela Mistra Jana Husa od
21.30 h.
24. 12. Vigilie Narození Páně – bohoslužba
tzv. „Půlnoční“ od 22 h.
25. 12. Slavnost Narození Páně –1. svátek
vánoční bohoslužba od 9. 30 h.
30. 12. Svátek Svaté Rodiny – bohoslužba
od 9.30 h.
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5
nabídka zaměstnání:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN
- plný nebo zkrácený úvazek

Přijmeme
prodavačku/ če
na stánek rychlého
občerstvení na zimním
stadionu v Černošicích.
Práce na 2 - 5 dní
v týdnu cca na 4 hodiny.
Vhodné pro důchodce,
matky na mateřské
i studenty
Kontakt: 607 731 285

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

Hledáme výpomoc při
úklidu o vánočních svátcích
ve dnech od 24. 12. do
30. 12.2018 v Nemocnici
Třebotov.
Jedná se o úklid objektu
a distribuci pacientského
ložního prádla.
Hodinová mzda 90Kč.
Tel.: 739 544 134; e-mail:
katerina.cihakova@
nemocnice-trebotov.cz

Inzerce

Informace
pro inzerenty
Vážení inzerenti,

Základní škola PrahaLipence
přijme speciálního
pedagoga (úvazek 0,5)
a dále učitele/učitelku
2. stupně s některou
z aprobací Z, D, ČJ, TV.
Kontakt:
zimova@zslipence.cz
nebo 731 503 086.

Cena v Kč

TENTO INZERÁT UVIDÍ
10 000 PÁRŮ OČÍ
Inzerujte v Novinách Prahy 16

Rozenský Aleš

Maly_mlyn_INZ_260x190.indd 1

UVA

Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín
KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,
SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940 www.hanarozenska.tk

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.

CENÍK INZERCE

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

Prodejna lidové umělecké výroby

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
VÝHODNĚJŠÍ CENA
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Těšíme se na spolupráci.

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

NABÍDKA PRÁCE
PŘIJMEME SKLADNÍKA do společnosti BRUDRA s.r.o. pracovní oděvy.
Sklad sídlí na adrese Praha 5, Radotín, Výpadová 1335.
Požadujeme: Spolehlivost
Chuť pracovat v menším kolektivu, zručnost a ochotu učit se novým věcem,
flexibilita a schopnost samostatně pracovat
Nabízíme: Práci na hlavní pracovní poměr, zaměstnanecké slevy na prodávaný
sortiment, příspěvek na stravování
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: kratky@brudra.cz

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

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

272.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

8,810.00

7,489.00

7,048.00

17,180.00 14,603.00

13,744.00

1/2

260 x 190

1/1

260 x 385

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00

Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat
v těchto formátech: DOC (text),
PDF,
PSD,
JPEG,
GIF,TIF
TIFaaBMP
BMP.
PDF,AI,
PSD,
JPEG,
GIF,

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

12.09.18 15:27
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Inzerce

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN

C

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

M

Y

CM

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

MY

CY

CMY

K

Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod.
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

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

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

Vodnář s.r.o. - REKO24 Bytové jádro za 5 dnů
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ

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

zkušenosti od roku 1997

CYCLESTAR s.r.o.

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
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V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
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Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 2. 1. 2019.
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Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

RADOTÍN

SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE









FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

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

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h

E-bike Forenza Leader Fox

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

www.elektrokolo.cz

tel.: 602 856 404

-

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

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

advokátka

JUDr. Simona Rašková
Obchodní, občanské
a rodinné právo
Převody nemovitostí
Sepisování smluv
Zakládání společností
Řešení sporů
Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5

mobil: 604 404 907

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

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA
Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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Sport

Závodnice z chuchelského oddílu se
na mistrovství světa nominovaly hned
v šesti kategoriích: Česko reprezentovaly Tereza Miková (kadet ženy), Veronika Frantová (junior ženy), Elizabeth
Al-Kaysy a Natálie Smíšková (junior
duo) a tři uskupení – Army (kadet fitness tým aerobic grande), Queen (kadet
tým aerobic performance) a Pirátky
(junior tým aerobic performance).
Šampionátu se zúčastnilo přes 800
závodníků z celého světa. Nejpočetnějšími výpravami byly Česká republika,
Rusko a Austrálie.
Jako první do bojů o světové tituly
vstoupily kadetky ve věku od 11 do 13
let. „V nové soutěžní kategorii aerobic
performance jsme měli v boji o medaile
tým Queen, který na motivy známých
písní stejnojmenné kapely předvedl
skvělý výkon. Děvčata si z mistrovství
světa odvezla čtvrté místo,“ říká trenérka oddílu Veronika Buriš.
V následujících bojích chuchelský fitness tým Army hned po prvním kole

soutěže jednoznačně ovládl kategorii
fitness aerobic grande svou energií nabitou choreografií ve stylu military a ve
finále bezchybným výkonem vybojoval
pro tým z Velké Chuchle první titul
z nizozemského šampionátu.
Vyvrcholením večera finále kadetů byl
souboj o nejcennější kovy v prestižní
kategorii žen, kde Tereza Miková patřila mezi kandidátky na medaile. Svým
strhujícím výkonem na píseň Euphoria ohromila nejen porotce, ale také
celé publikum, které ji za bouřlivého
povzbuzování podporovalo až do závěrečných tónů. Tereza ve vyrovnaném
závodě vybojovala titul vicemistryně
světa a z holandského Leidenu si přivezla stříbrnou medaili.
Další den bylo na programu finále
juniorských kategorií od 14 do 16 let.
Na závodní ploše se ve finále představilo
duo Betty Al-Kaysy a Natálka Smíšková.
Děvčata svým výkonem překvapila
nejen všechny v hale, ale také si získala
podporu od všech rozhodčích, kteří
chuchelskou dvojici již od prvního kola
dávali na první místo. Díky skvěle zacvičené sestavě děvčata oslavila mistrovský
titul.
Po soutěži dvojic následoval závod
aerobic performance, kde dosud nikým
neporažené Pirátky od prvních kol opět
ovládly celé startovní pole. Na vlně
monumentální hudby z filmu Piráti
z Karibiku se děvčata vyvezla až na

Be Master s žokejem
Vernerem korunoval
sezonu
Foto: Archiv TMM

Č

eskou republiku reprezentovalo
na říjnovém mistrovství světa
ve sportovním aerobiku a fitness
týmech, které se konalo v nizozemském
Leidenu, 20 závodnic z chuchelského
klubu Aerobic team Praha. Sportovkyně
vybojovaly tři mistrovské tituly a chuchelský oddíl v počtu zlatých kovů překonal všechny konkurenční týmy.

Foto: Veronika Buriš

Tři tituly z mistrovství
světa pro chuchelský
Aerobic team Praha

Hnědák Be Master si doběhl pro
vítězství v Ceně prezidenta republiky.

V

Poděkování za finanční podporu patří
městské části Praha–Velká Chuchle, MČ
Praha–Zbraslav, MČ Praha 5 a firmě
Honda.

neděli 28. října skončila letošní
dostihová sezona na centrálním
českém závodišti v Praze-Velké
Chuchli. Vrcholem závěrečného dne byla
Sherlog 98. Cena prezidenta republiky,
tradiční nejdelší rovinový dostih nejvyšší
kategorie. Na trať dlouhou 3200 metrů
se vydalo deset aktérů a první tři místa si
rozdělili zástupci tříletého ročníku.
Ve finiši měl nejvíce sil hnědák Be
Master s žokejem Janem Vernerem, který
nakonec do dostihu odstartoval jako
druhý spolufavorit a svým třetím kariérním prvenstvím korunoval úspěšný závěr
sezóny svého trenéra Pavla Tůmy a majitele Jiřího Charváta. Ten v předchozích
týdnech získal řadu cenných triumfů.
Zvítězil ve Velké pardubické s Tziganem
du Berlais, získal Cenu zimního favorita
s Kingem Archie či Českomoravskou
cenu s Mr. Rightem.
Žokej Verner a trenér Tůma se do
listiny vítězů Ceny prezidenta zapsali
poprvé, stáj Dr. Charvát již počtvrté. Tři
a půl délky za vítězem potvrdil vzestupnou výkonnost Sapienti, třetí finišoval
favorizovaný Barabash.
V jednom z rámcových bodů programu vyhrál v sedle Sheika Yerboutiho
i žokej Jiří Chaloupka a stal se tak desátým jezdcem historie, jemuž se podařilo
na chuchelské dráze dosáhnout dvou set
vítězství.

(atp)

(zla)

Závodnice z chuchelského oddílu s medailemi: zleva Elisabeth Al-Kaysy, Veronika Frantová a Natálie Smíšková

vrchol nejvyšší a třetí titul mistryň světa
patří právě jim.
Stejně jako v kadetské kategorii závěr
juniorů patřil opět ženám. Veronika
Frantová, která se nemohla kvůli závažnému zranění zúčastnit letošního mistrovství České republiky, a příprava na
mistrovství světa se tím pádem zkomplikovala, bojovala nejen se soupeřkami,
ale také se svým zdravotním stavem.
Jako cíl na mistrovství světa si spolu
s trenérkou dala postup do finále, kam
se může probojovat jen šest nejlepších
závodnic.
Po prvním kole rozhodčí ohodnotili její
výkon skvělým čtvrtým místem. „Ve druhém kole Veronika potvrdila stejné místo
výkonem, který byl ve srovnání s prvním
kolem o něco odvážnější, nicméně zraněný kotník ji velmi limitoval,“ popisuje
Veronika Buriš. Veronika Frantová se
radovala z postupu do finále, ve kte-

rém mohla do své závěrečné sestavy dát
všechny síly. Hala při jejím vystoupení
bouřila a všichni ji tlačili vpřed. Veronika
všem ukázala, jaká je bojovnice, a v nejprestižnější kategorii vydřela na mistrovství světa úžasné třetí místo.
„Jsme rádi, že ve svých řadách máme
nejen skvělé závodníky, ale také skvělé
osobnosti, které svou pílí, poctivostí
a bojovností jdou příkladem mladším. Aerobic team Praha se se ziskem
tří zlatých medailí stal nejúspěšnějším
klubem mistrovství a opět jsme celému
světu ukázali, že i v malé Velké Chuchli
se mohou rodit šampioni. Jsme na naše
děti neuvěřitelně pyšní,“ dodává trenérka Veronika Buriš.

Inzerce

Otevíráme
pro Vás novou
lékárnu Dr.Max
v Radotíně
Vrážská 1643/2a
Otevírací doba
pondělí–pátek

7.30–18.00

sobota–neděle

zavřeno

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků
dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení.
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

554_Radotín_inzerce_260x190.indd 1

15.11.2018 8:28:16
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Markéta Nausch Sluková společně se
svou beachvolejbalovou partnerkou
Barborou Hermannovou získaly v listopadu
ocenění pro nejlepší evropské hráčky
roku. Královnami plážového volejbalu byly
korunovány v Budapešti.

Foto: Petr Dubský

Markéta Nausch
Sluková

Atleti vybojovali pro Radotín
druhou ligu

Mužský tým radotínských atletů postoupil z pražského přeboru.

P

Foto: FIVB

oprvé v 55leté historii atletického oddílu SC Radotín
nastoupí v příští sezoně muži
ve druhé lize družstev. Postup do
třetí nejvyšší soutěže jim zajistil
podzimní triumf v pražském přeboru. Úspěšný podzim mají za sebou
i ženské družstvo a zástupci mladších kategorií.
Radotínské týmy mužů i žen obsadily
v přeboru nejvyšší stupínek a zamířily
do baráže o 2. ligu, která se konala na
konci září ve Stříbře. Mezi 12 mužskými týmy získali atleti SC Radotín
po 19 disciplínách 143 bodů. To stačilo
na 3. místo a 21 radotínských borců
slavilo historický postup do 2. ligy.
Také ženy uspěly v přeboru, ale v baráži
postup nevybojovaly. 15 radotínských
atletek nasbíralo 130 bodů, které stačily
na čtvrtou příčku. Nezbývá než čekat,
jestli nebudou do 2. ligy dodatečně
nominovány jako první nepostupující.

Markéta Sluková je královnou evropského písku.

Radotínská rodačka však odehrála
velkou část sezony se zraněným
ramenem, které stále ještě není
v pořádku. Nyní doufá, že stihne
start nadcházejícího ročníku. Její
příprava kvůli problémům s ramenem probíhá především v posilovně.

„Zásadní bylo, že se nám podařilo zúročit dlouhodobou kvalitní
práci a uhrát výborné výsledky na
vrcholných akcích a na nejprestižnější turnajích sezóny. To nás automaticky posunulo v žebříčku hodně
nahoru,“ komentuje letošní sezonu
Markéta Nausch Sluková.

„V lednu určitě vyrazíme před prvním turnajem na Floridě někam do
tepla. Cílem je příští rok uhrát několik dobrých výsledků, které se nám
započítají do olympijské kvalifikace,
a zabojovat o dobré umístění na mistrovství světa v Německu,“ uvádí
sportovkyně původem z Radotína.
(buč)

KAM ZA SPORTEM
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ
Basketbal, 2: NBL, Černošice
• 1. 12. 18:45 BK Wolves
Radotín-BK Mariánské Lázně
•2
 . 12. 18:45 BK Wolves
Radotín-SKB Rokycany
•1
 6. 12. 19:45 BK Wolves
Radotín-Sokol Písek
Boulodrom El Brus v areálu
Beach areny Radotín
• 8. 12. 11:00 Adventní koulování:
turnaj v pétanque pro otužilé
Sportovní hala Radotín
• 1., 2. a 8. 12. halový turnaj Fotbalové Akademie Alexe Zbůra pro
děti od 10 do 11 let
• 9. 12. turnaj v lakrosu - žákovská
liga
• 15. 12. fotbalový turnaj FAČR

Na mistrovství republiky staršího
žactva, které se konalo v Jablonci
nad Nisou, zazářil radotínský Ondřej Lenghart. Držitel halového stříbra
na 60 metrů vyhrál rozběh na stejné
trati skvělým výkonem 7,23 sekundy
a postoupil do finále. Tam mu čas 7,27
stačil na skvělou bronzovou medaili.

Ondřej Lenghart se poté postavil i na
start běhu na 150 metrů. Čas 17,34 znamenal 4. místo, od medaile ho dělily
pouhé dvě setiny sekundy. Na mistrovství republiky staršího žactva reprezentovali Radotín také Natálie Millerová, která bohužel na trati 800 metrů
nenaplnila finálové ambice, a Antonín
Mařík, který i přes zlepšení osobního
maxima na trati 200 metrů překážek do
finále neprošel a odvezl si 11. místo.
Mládežnická družstva bohužel na
medaile nedosáhla. V kategorii mladších žáků reprezentovaly Radotín
dokonce dva týmy. Družstvo A skončilo
v semifinále jen těsně na 3. místě, takže
je čekalo finále B. V něm už nenastoupilo v tak silném složení a radotínští
borci obsadili v rámci Prahy konečnou
14. pozici. Béčko pak skončilo na 28.
místě z 34 týmů. Finále B se účastnili
i radotínští starší žáci, kteří v něm obsadili třetí a celkově 11. místo v Praze.
Dorostenci vybojovali 7. a dorostenky
10. místo.
Významné soutěže jednotlivců se také
odehrály na úrovni Prahy. Prosadil se
v nich Patrik Marinov z SC Radotín,
který získal titul pražského mistra
v pětiboji. Soutěž zahrnuje běh na 60
metrů překážek, hod kriketovým míčkem, hladkou šedesátku, skok do dálky
a závěrečnou osmistovku. Svůj talent
nechal vyniknout také na přeborech
Prahy v přespolním běhu. Ryze vytrvalostní závod ovládl Patrik Marinov
s přehledem stylem start-cíl a po zlatých medailích ze sprintu na 60 metrů
a z pětiboje získal zlato i v tomto
závodě.
Petr Dubský

RunX vyhrál Radim Čada, druhá
byla maratonkyně Churáňová

D

ruhou listopadovou sobotu
se v Radotíně konal trailový
běžecký závod ze série RunX.
Mezi muži zdolal trať nejrychleji Roman Čada, ženám kralovala
Radka Churáňová.

Oproti červencovému běhu RunX,
kdy závodníci absolvovali trať v okolí
Berounky a rtuť teploměru neklesla
pod 35 stupňů Celsia, čekalo na běžce
při podzimním závodu příjemnější
počasí s teplotou mezi 10 a 12 stupni.
Na 7,5 kilometru dlouhé trati zdolávali převýšení zhruba 250 metrů,
hlavní závod měl délku 15 kilometrů
a na běžce čekaly dva okruhy.

nou do prudkého kopce
na Klapici.

Po překonání prvotního stoupání následovala příjemnější část
s klesáním, rovinkami
a menším kopcem.
Poté se trať závodu
Běžci si ze závodu odnesli pamětní medaile ve
vrátila do Radotína
tvaru písmene X.
k hasičské základně
u sběrného dvora,
odkud už na běžce čekal jen závěNa start, který se konal u Koruny, se
rečný kilometr podél Radotínského
dostavilo bezmála 140 běžců. Po starpotoka zpátky ke Koruně.
tovním výstřelu radotínského místostarosty Miroslava Knotka vybíhali
závodníci z náměstí Osvoboditelů rovPoměrně rychlý závod na 15 kilometrů vyhrál Radim Čada. Vedl od
startu až do cíle, kterého dosáhnul
v čase 1 hodina a 5 minut. O více než
dvě minuty za ním doběhla nejlepší
žena v závodě Radka Churáňová.
Úspěšná maratonská běžkyně mimo
jiné letos v březnu v Plzni překonala
rekord na 100 kilometrů.

Skejťáci mají na Zbraslavi nový
areál

N

a místě školního hřiště u zbraslavské základní školy v ulici
Nad Parkem se v říjnu otevřel
nový skatepark s plochou 1500 m2.
Dostal monolitickou betonovou konstrukcí s designem, který kombinuje
streetové prvky s rádiusovými a obsahuje všechny aktuální a používané překážky, které jsou uspořádány do vzájemně propojených sekcí.
Zbraslavský skatepark je určen nejen
skateboardistům, ale také jezdcům
BMX, na koloběžkách (scooter), in-line

bruslařům, mountainboardistům a cyklistům na horských kolech.
Celkové náklady na vybudování zbraslavského skateparku činily 5,7 milionů
korun bez DPH. Městskou
hromadnou dopravou se
k němu lze dostat autobusem, areál se nachází kousek od zastávky Žabovřesky.
(red)

Foto: MČ Praha - Zbraslav

S

luková s Hermannovou spolu
v letošním roce zvítězily na
turnajích ve Vídni a Ostravě,
vybojovaly bronz na mistrovství
Evropy a na čas se usídlily na prvním
místě světového žebříčku. Sezonu
zakončily jako třetí nejlepší.

Úspěchy si radotínští atleti připsali také
na mistrovstvích republiky. V kategorii
do 22 let, jehož mistrovství proběhlo
na začátku září v Ostravě, postoupil
Martin Hrdoušek v silné konkurenci do
finálových běhů na 110 i 400 metrů překážek. V obou se mu podařilo dosáhnout na skvělé 6. místo. 110 metrů přes
překážky běžel v čase 15,40 sekundy,
ještě kvalitnější čas zaznamenal na
čtvrtce překážek, kterou zdolal za 54,10
vteřiny. V Ostravě nastoupila také Alice
Boučková ve vrhu koulí. Útok na finále
jí bohužel nevyšel, výkon 10,68 metru
stačil na 12. místo.

Foto: Adam Kostka

Sportovní hvězda měsíce
listopadu:

Sport

Nový skatepark se stavěl od března do září
letošního roku.

Svůj první běh pod hlavičkou RunX
absolvovala v Radotíně Adéla Blahovcová. Hráčka lakrosového oddílu
LCC byla třetí nejrychlejší mezi
ženami.
V příštím roce jsou v Radotíně
v plánu tři závody série RunX.
Kromě letního a podzimního běhu
se nově přidá také jarní, závodit se
bude na přelomu března a dubna.
Adam Kostka
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100 let republiky

Pamětní deska u stromu republiky

Foto: Jana Hejrová

Foto: Jana Hejrová

Foto: Jana Hejrová

Na oslavy založení státu přijel do Radotína Masaryk

Karel Hanzlík přivítal na radotínském nádraží vlak s prezidentem Masarykem.

Průvod v čele s radotínskými dobrovolnými hasiči se poté vydal od nádraží
k pomníku na náměstí Osvoboditelů.
Následoval krátký projev starosty Karla

kem a například i bývalý primátor hlavního města Prahy a současný poslanec
parlamentu Bohuslav Svoboda, který
dal radotínské akci přednost před večerním udělováním státních vyznamenání
na Pražském hradě. Zazněla i státní
hymna, a to v československé verzi.

Věnec k pomníku položili místní hasiči,
Karel Hanzlík s místostarostou Knot-

Jana Hejrová

Zástupci městské části v ten samý den
položili pamětní kytice při tichých pietních aktech u pomníčků v Malé a Velké
Chuchli. Premiéru si odbyl obnovený
pomník obětem válek v Malé Chuchli
nedaleko kostela Narození Panny
Marie, který byl letos o prázdninách
poničen.
V ten samý den se konalo slavnostní
setkání u pamětních desek padlých
v 1. světové válce, které jsou umístěny
na budově školy. Pietní vzpomínky
se účastnili pedagogové a žáci školy
a celá řada hostů. Kromě starosty
městské části Praha - Velká Chuchle
Stanislava Fresla a místostarosty Mar-

Ke stému výročí republiky uspořádalo
Gymnázium Oty Pavla dvě akce. První
je stále ještě probíhající výstava připomínající 100 osobností republiky, druhou byla školní akademie – divadelní
představení zachycující v chronologickém sledu dějiny republiky od založení v roce 1918 až po žhavou současnost roku 2018. Konala se v nové aule
základní školy.

Slavnostní shromáždění ke 100. výročí ve Velké Chuchli

tina Šimka (oba už ve svých funkcích nepokračují, více na str. 3) byl
přítomen i člen Československé obce
legionářské Vladimír Kratochvíl, se
sokolskou vlajkou držel čestnou stráž
člen Sboru pro obnovu pomníku
Hrdinům od Zborova Jan Vlasák
a s hlavním projevem vystoupil místopředseda Masarykova demokratického hnutí Vratislav Preclík, který
hovořil o úloze T. G. Masaryka při
vzniku československého státu.
Oslavy pokračovaly minutou ticha
u pomníku obětem odboje a revoluce
na náměstí Chuchelských bojovníků.
Následovalo slavnostní zasazení památeční lípy. K výročí se připojili i zástupci
místních spolků, kteří k pomníku
v neděli 28. října v deštivém počasí
položili pamětní kytice.
Tomáš Hromádka

R

adotínští studenti oslavili 100
let od založení republiky, 90 let
budovy školy a 65 let gymnázia.

Foto: Tomáš Hromádka

C

Gymnazisté si na školní akademii připomněli mimo jiné také tragický osud
Milady Horákové a dalších obětí komunistických represí 50. let.

Po pietním aktu následovalo odhalení pamětní desky u nově zasazené
lípy – stromu republiky, který připomíná sté výročí vzniku Československa. Pomníček je ze sliveneckého
červeného mramoru a věnoval jej
Martin Sýkora z akciové společnosti
Mramor Slivenec v Dobřichovicích.
Nápis do něj vytesal a pozlatil kamenosochař Antonín Kříž.

100 let ve Velké Chuchli
huchelské oslavy 100. výročí
vzniku republiky začaly už ve
čtvrtek 25. října v Základní škole
Charlotty Masarykové vyvrcholením
projektu „Osmičková lavina,“ jehož
cílem bylo připomenout číslovku 8
z různých úhlů pohledu. Nešlo přitom
jenom o historická výročí (například
1348 – vznik Karlovy univerzity, 1868
– položení základního kamene Národního divadla, 1918 – vznik Československé republiky, 1948 – komunistický
převrat, 1968 – okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy), ale
i o další témata týkající se výtvarného
umění nebo fyziky.

Studenti gymnázia si
připomněli tři výročí

Foto: Ivan Látal

Dvojníky osobností, které se zasloužily
o vznik nového státu, přivítal na radotínské půdě starosta Karel Hanzlík a místostarosta Miroslav Knotek. Nechyběl
symbol slovanské pohostinnosti, chléb
se solí, který podávaly dámy z místního
divadelního spolku Gaudium.

Hanzlíka. Zdůraznil, že 28. říjen 1918
se stal historickým mezníkem našich
novodobých národních dějin, který si
rozhodně vždy zaslouží důvod k oslavě
i důležitému zamyšlení: „Využijme současného mimořádného výročí tím, že
krátce věnujeme poctu a díky těm, kteří
bojovali za naši svobodu, demokracii
a budoucnost našeho národa. Uvědomme
si ideály, z nichž se zrodila křehká svoboda
a demokracie. Pak je již krok k tomu, abychom navázali na odkaz, za nějž položily
život tisíce našich občanů. Proto bychom
si měli každoročně s hrdostí a úctou připomínat výročí vzniku samostatného
československého státu,“ uvedl starosta
městské části Praha 16 Karel Hanzlík.

Výstava 100 osobností republiky představuje obrazy, na kterých vždy pra-

covaly skupiny dvou až čtyř studentů.
Jednotícím prvkem se na každém
obraze stal klíčový rok, počínaje rokem
1918 a konče 2018.
Studenti ve svých pracích využili různé
výtvarné techniky a pojetí, někteří
z nich senzitivně vycházejí ze specifik
dané osobnosti. Prostor Gymnázia Oty
Pavla se tak na určitou dobu stává specifickou galerií.
Výstava 100 osobností republiky bude
otevřena pro veřejnost každý čtvrtek
od 17 do 18 hodin do konce ledna
2019.
Pavlína Krupová

Na Zbraslavi se slavilo
u zrekonstruovaného pomníku

Z

braslavské oslavy 100. výročí
vzniku Československa odstartovala 28. října dopolední mše
za vlast v kostele sv. Jakuba staršího.
Odpoledne se konalo slavnostní shromáždění, na kterém nechyběli ani hosté
v čele se starostou z partnerského města
Sommières. Vrcholem oslav bylo odhalení a posvěcení zrekonstruovaného
pomníku padlým na Zbraslavském
náměstí.
Akce u památníku a také zasazení
stromu svobody se zúčastnil také senátor Pavel Fischer. Počasí poté změnilo

Foto: Archiv MČ Zbraslav

V

neděli 28. října přivezla do
Radotína parní lokomotiva
Tomáše Garrigua Masaryka,
Milana Rastislava Štefánika, Karla Kramáře a další prvorepublikové persony
vrcholné politiky. Vyvrcholily tím oslavy
100. výročí založení Československa.

Slavnostní průvod se vydal od nádraží k pomníku obětem 1. světové války.

Starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová před pomníkem padlým

program lidové veselice původně plánované před Městským domem. Ta
se z větší části nakonec konala v jeho

vnitřních prostorech. Večerní část oslav
zakončil slavnostní ohňostroj.
(red)

