
Vážení  
spoluobčané, 
mít vyrovnaný roz-
počet a zodpověd-
ně hospodařit není 
automatickou zá-
ležitostí. Podívejte 
se na hospodaření 
státu, který si zvláště v minulém roce 
nedělal hlavu z rozhazování peněz na 
všechny strany, například v rámci co-
vidových dotací. Tu vylepšil rozpočet 
kasinům, jindy nesmyslně podporoval 
bohaté firmy zahraničních společnos-
tí, kterým kompenzoval ušlé zisky, jež 
pak odtekly někam mimo Českou re-
publiku.

Špatné hospodaření státu se projevu-
je také na financování obcí a měst. Nám 
se však i přes další negativní jevy, kte-
rými jsou zdražující energie a rostoucí 
inflace, podařilo i pro rok 2022 navrh-
nout pro Radotín rozpočet vyrovnaný. 
Přestože navíc dochází k navýšení vý-
dajů při identické podobě příjmů jako 
v roce minulém. 

Řadě obcí se bohužel zodpovědné 
hospodaření nedaří, někde dokonce 
vyhlašují obecní bankrot. Připomeňme 
si Rokytnici nad Jizerou, krušnohorské 
Vejprty, Podbořany na Chrudimsku 
či Domašov nad Bystřicí. Ve velkých 
problémech jsou nyní i některé pražské 
městské části. V minulosti se zadlužily 
a v těžkých ekonomických časech se 
jim sázka na půjčky nevyplácí. 

Jsem proto rád, že městskou část 
nemusíme zadlužovat, a přesto máme 
dost prostředků na to, abychom v Ra-
dotíně mimo jiné nadále nabízeli na-
příklad širokou paletu kulturních akcí. 
Právě kultura potřebuje velkou finanční 
podporu – knihovna, kino nebo Cent-
rum Koruna se bez financí z rozpočtu 
Radotína neobejdou. Kulturu považuji 
za správnou investici. Lidé se potřebu-
jí potkávat a bavit, což v době různých 
epidemických omezení platí ještě více 
než kdy jindy. Na viděnou v sobotu  
19. února na radotínském masopustu!

Přeji vám především pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Tradice vyrovnaného rozpočtu pokračuje
Radotínská radnice se dlouhodobě může pochlubit zodpovědným hospodařením. Pracuje s vyrov-
naným rozpočtem, a přitom investuje do rozvoje městské části. 

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 324, www.femat.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

VYKOUPÍME 
VÁŠ OJETÝ VŮZ
ŠKODA Plus

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. 
Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše, během pár kliknutí na webu 
skodaplus.cz. ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Už na 125 milionů korun se 
letos vyšplhala základní suma, 
se kterou hospodaří vedení 

radotínské radnice. Ani zdaleka však 
nejde o  konečnou částku. Jako každý 
rok se rozpočet v  průběhu roku 
i několikrát navýší díky dotacím, které 
městská část využije pro svůj rozvoj – 
letos půjde především o  stavbu nové 
lávky přes Berounku. Rozpočet tak 
naroste o více než 50 milionů korun. 

V  předchozích letech se hospodaření 
Radotína rozrůstalo mezi lednem 
a prosincem o částky spojené se stav-
bou Kulturně-komunitního centra 
Koruna, s  modernizací školy nebo 
budováním krytého bazénu.

„Zodpovědné hospodaření spo-
jené s  nezadlužováním, ale záro-
veň s  významnými investicemi do 
Radotína považuji za jeden z  pilířů 
našeho působení na radnici. Pro 

letošní rok jsme se při jeho pří-
pravě museli vypořádat s  rostoucími 
cenami energií, očekávanou inflací 
i  s  pokračujícími protikoronavi-
rovými opatřeními. Přesto neplá-
nujeme, že hospodaření skončí 
v  minusu,“ říká radotínský starosta 
Karel Hanzlík. Vyrovnaný rozpo-
čet na rok 2022 schválilo v  prosinci 
zastupitelstvo městské části. „Během 
projednávání letošního rozpočtu 

v  rámci finančního výboru, kterému 
předsedá opoziční zastupitel, ani při 
samotném zasedání zastupitelstva, 
jež jednomyslně rozpočet schválilo, 
nepadly k rozpočtu ze strany opozice 
žádné připomínky. Věřím, že nás po 
schválení rozpočtu nezačne očerňo-
vat z  toho, že nezodpovědně hospo-
daříme,“ připomíná Karel Hanzlík 
například informace z  opozičního 
občasníku, který před dvěma lety při-
nesl zavádějící zprávu o rozpočtovém 
schodku. (Komentáře k  rozpočtu od 
radotínských zastupitelů naleznete na  
str. 3 těchto novin.) 

Radotínští občané v  roce 2020 
nalezli ve svých schránkách tiskovinu, 
ve které opoziční zastupitel Matěj 
Pomahač ve svém článku tvrdil, že 
radotínská radnice hospodaří se ztrá-
tou 70 milionů korun. „Především je 
nutno říct, že o žádnou ekonomickou 
ztrátu nešlo. Jednalo se o dotace, které 
jsme čerpali v  předchozích letech na 
stavbu bazénu či rozšíření školy a pak 
se podle plánů převedly do následu-
jícího rozpočtu, aby se na jejich pro-
bíhající stavbu použily. V  roce 2018 
tak byly součástí přebytku rozpočtu 
a  v  dalším roce byly se souhlasem 
hlavního města Prahy převedeny a dle 
účetních pravidel a zákonných norem 
evidovány již jen na straně výdajů roz-
počtu městské části. Jinak tyto finance 
zaúčtovat není možné. A  navíc se 
nejednalo o převod 70 milionů korun, 
ale o 30 milionů,“ vysvětluje Kateřina 
Valínová, vedoucí Ekonomického 
odboru Městské části Praha 16. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3

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

Místostarosta 
Miroslav 
Knotek:
Fabriky už v Radotíně 
nemají přednost před 
lidmi

Plavecká 
škola: 
Pochvala pro bazén za 
jeho vodu i prosklenou 
fasádu

Pozvánka na 
masopustní 
veselí:
Radotínem projde 
průvod masek, na 
Fajnovém dvoře se 
bude hodovat

Ročník 20 www.praha16.eu ZDARMA

str. 9 str. 11

Číslo 2/2022

str. 4

Díky zodpovědnému hospodaření je možné Radotín všestranně rozvíjet a pořádat zde řadu kulturních akcí.
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Radotín v médiích: Úpravy u nádraží 
a oprava mostu pro novou vlakovou linku
Jak o Radotínu v poslední době informovala média? Přinášíme postřehy a zprávy z českého tisku, internetových serverů 
i dalších médií, které se týkají Městské části Praha 16.

  Na konci loňského prosince se pravi-
delného kontrolního dne na stavbě 
modernizace železniční trati účastnil 
ministr dopravy Martin Kupka. Člena 
nové vlády do Radotína pozval starosta 
Karel Hanzlík. Ministr Martin Kupka 
od svého jmenování aktivně a osobně 
monitoruje všechny probíhající státní 
dopravně-infrastrukturní stavby.

  Radotínská radnice spolu se Sprá-
vou železnic uspořádala v lednu další 
veřejnou debatu k rekonstrukci želez-
nice. Kvůli pandemickým opatřením 
proběhla on-line na internetu. 

  Správa železnic uzavře 7. března jeden 
jízdní pruh ve Vrážské ulici v blízkosti 
rekonstruovaného podjezdu do Prvo-
májové. Až do půlky července tam 
bude probíhat rekonstrukce křižo-
vatky a úprava protipovodňových zdí. 
Mezi květnem a červencem zůstane 
silnice neprůjezdná v obou směrech. 

(red)
Seriál Radnice

K provozování sportovní haly, 
biotopu a  krytého bazénu 
využívá radnice Radotín-

skou o.p.s. (obecně prospěšnou spo-
lečnost). Důvodů, proč tato zaříze-
ní nespadají přímo pod radnici, je 
několik: snazší získávání dotací na 
provoz a další rozvoj, jednodušší nají-
mání brigádníků nebo nezávislost na 
radotínském rozpočtu.

Radotínská o.p.s. je neziskovou or-
ganizací. Když se jí podaří zakončit 
rok v  plusu, získané prostředky in-
vestuje do svého dalšího rozvoje. „Od 
roku 2015 jsme od radnice nepotřebo-
vali žádnou finanční podporu,“ říká 
Jan Barák, ředitel společnosti. Nejzis-
kovější ze tří zařízení bývá obvykle 
přírodní koupaliště – biotop. Pokud je 
léto dostatečně slunečné. Naopak nej-
vyšší náklady má krytý plavecký ba-
zén, a tak získané prostředky z letního 
provozu biotopu slouží i  na podporu 
plavecké haly. „Na bazén navíc získá-
váme dotaci z  hlavního města, které 

taková ekonomicky nákladná sporto-
viště podporuje,“ vysvětluje Jan Barák. 
Krytý bazén je částečně soběstačný – 
ohřevu vody napomáhají kromě ply-
nové kotelny solární panely umístěné 
na střeše budovy. 

Nejstarší ze tří radotínských zaříze-
ní spadajících pod obecně prospěšnou 
společnost, sportovní hala, má celkem 
šest stálých zaměstnanců. Krytý ba-
zén potřebuje dvojnásobek pracovní-
ků. Jiné je to v  případě biotopu. Ten 
je v  provozu jen přes léto a  starají se 
o něj především brigádníci. „Nejčastě-
ji se jedná o studenty, v mnoha přípa-
dech z  radotínského gymnázia. Mezi 
mladými lidmi má práce na biotopu 
dobrou pověst, hlásí se nám hodně 
zájemců a  my si mezi nimi můžeme 
vybírat,“ uvádí Jan Barák.

Na biotop podle něj rádi jezdí mi-
lovníci koupání i  ze vzdálenějšího 
okolí. Bazén kromě radotínských 
obyvatel láká také plavce z Poberouní 
a  okolních městských částí. Krytou 

21. díl seriálu Radnice: Jak fungují biotop, bazén a sportovní hala?
halu si někdy pronajmou nebo se do 
její ubytovací části nastěhují i úspěšní 
zahraniční sportovci. Během nedáv-
ného softbalového mistrovství světa 
zde přebývali vítězové turnaje z  Ar-
gentiny, jindy sem zavítá špičkový bas-
ketbalový klub, například ruský Zenit 
Petrohrad. „Nacházíme se nedaleko 
letiště, což pro zahraniční týmy i české 
juniorské basketbalové výběry před-
stavuje výhodu,“ říká šéf Radotínské 
o.p.s. Sportovní hala právě plánuje své 
rozšíření – je zpracovaný projekt na 
nástavbu nad šatnami, kde vznikne 
malá tělocvična.

Necelé tři roky otevřený krytý bazén 
ještě kvůli covidu nezaznamenal kom-
pletní celoroční provoz. Otevřel se půl 
roku před začátkem epidemie. Přesto 
se těší poměrně velkému zájmu plavců. 
Denně přivítá v průměru okolo 150 zá-
jemců z řad veřejnosti, ostatní návštěv-
níky tvoří děti v  rámci školní výuky 
a členové různých sportovních oddílů. 
Až na dva týdny pravidelné servisní 

odstávky funguje i během letních mě-
síců, kdy halu zaplní plavci a děti z pří-
městských táborů. Bazén už prodal přes 
osm set permanentek, které se vyplatí 
pravidelným návštěvníkům.

Pestrou letní atmosféru slibuje 
i  v  příštích sezonách biotop. Největší 
jeho atrakcí se stává zářijová oslava 
narozenin biotopu. Loni na nich vy-
stoupila kapela Tata Bojs a  artistická 
skupina La Putyka. Na biotop se lidé 
naučili chodit i  v  zimě saunovat do 
přírodní sauny Kijukiju, v létě zavítají 
na swingové večery, plavecké snída-

ně nebo na grilování ryb. Pro školní 
děti pořádá Radotínská o.p.s. tradič-
ní triatlon a další, běžecké a plavecké 
závody. A  také velké firmy objevily 
atraktivní přírodní charakter biotopu. 
Své oslavy tu uspořádal Amazon, na 
vánoční večírek sem své pracovníky 
zase pozvala společnost MasterCard. 
„Pořádali jsme tu i několik svateb a ji-
ných oslav. Oddávání na dřevěném 
molu hned vedle vody má jedinečnou 
atmosféru,“ uzavírá Jan Barák, ředitel 
Radotínské o.p.s. 

(buč)

INFO
Vedení Radotínské o.p.s.
Ředitel: Jan Barák
Správní rada: Miroslav Knotek (předseda správní rady, místostarosta 
Radotína), Karel Hanzlík (starosta Radotína), Jan Farník (radní), Karel Poupě, 
Rostislav Hrych, Jakub Šalom
Dozorčí rada: Pavel Jirásek (předseda dozorčí rady, tajemník ÚMČ Praha 16), 
Petr Šiška (radní), Jan Kořínek
Pozn.: Členové správní a dozorčí rady vykonávají svou činnost bezplatně.

OKOLÍ NÁDRAŽÍ SE ZAZELENÁ

Deník Právo přinesl zprávu 
o  chystaných úpravách v  okolí 
autobusových zastávek a  pro-

stranství mezi Vrážskou a Věštínskou 
ulicí. Radnice chce místo kultivovat, 
plánuje výsadbu stromů, nové vodní 
prvky, počítá s  rozšířením kamero-
vého systému i  zklidnění dopravy. 
„Ještě letos bychom chtěli začít s den-
drologickými úpravami mezi točnou 
autobusů a hotelovým domem. Jedná 
se o  místo, kudy denně prochází 
řada obyvatel Radotína, proto pracu-
jeme na jeho zvelebení,“ cituje Právo 
radotínského starostu Karla Hanzlíka. 
(Další informace k  chystané úpravě 
prostranství přinesly lednové Noviny 
Prahy 16.)

BRANICKÝ MOST ČEKÁ OPRAVA
Most Inteligence, jak zní neoficiální 
název Branického mostu, čeká oprava. 
Internetový server Zdopravy.cz napsal:  
„Průzkum Branického mostu, který 
spojuje Krč s Radotínem, odhalil, že je 
v  nevyhovujícím stavu. Správa želez-
nic zde přitom chystá zdvojkolejnění 
trati…“ Vlaky z  Radotína ve směru 

na Smíchov by měly v příštích letech 
dostat i  novou linku S71, která bude 
přejíždět Branický most a dále pokra-
čovat do Krče a Běchovic. Oprava pře-
mostění začne letos a skončí příští rok. 
Rekonstruovaný Branický most podle 
plánů Správy železnic v  budoucnu 
využijí i  vlaky mířící do chystaného 
železničního tunelu, který má vést 
mezi Malou Chuchlí a Berounem. Na 
pražské straně se plánují dva výjezdy 
z  tohoto nejdelšího železničního 
tunelu v  Česku – jeden ve směru na 
Smíchov a druhý zamíří právě na Bra-
nický most.

RADOTÍNŠTÍ SE NECHAJÍ ČASTĚJI 
OČKOVAT
Pražský deník na začátku ledna uveřejnil 
srovnání proočkovanosti mezi jednotli-
vými městskými částmi. „Pražané jsou 
v  meziregionálním srovnání dlouho-
době ‚na špici’ co do podílu naočkova-
ných vakcínami proti nemoci covid-19.  
Alespoň první dávku má 851  tisíc 
lidí starších dvanácti let s  trvalým 
bydlištěm na území hlavního města 
a první i druhou 792 tisíc… Například 
v Radotíně a Horních Počernicích má 

ZÁJEM O RADOTÍNSKÉ GYMNÁZIUM
Lidové noviny zařadily Gymnázium 
Oty Pavla mezi nejžádanější školy 
svého druhu nabízející šestileté stu-
dium. V pražském srovnání jej umís-
tily na šestou příčku podle převisu 
poptávky. Loni se o  šestileté studium 
na radotínském gymnáziu ucházelo 
259 zájemců, škola přijala 30 z nich.

Z PERIFERIE TOP ČTVRTÍ
Server HlídacíPes.org přinesl v  pro-
sinci analýzu vývoje cen stavebních 
pozemků za posledních deset let. 
Radotín se podle článku mění na top 
čtvrť, text uvádí: „Před třiceti lety peri-
ferie bez pořádného náměstí. A najed-
nou se zde staví úplně nová železnice, 
nové nádraží, na světě je ambiciózní 
projekt revitalizace centra Radotína.“

MODERNÍ AUTOSERVIS OTEVŘEL 
V ROCE 1972
Česká televize v  rámci pořadu Česko-
slovenský týdeník připomněla otevření 
radotínského autoservisu v  roce 1972. 

„Komunální služby v Radotíně otevřely 
nový autoservis s  takzvaným diagnos-
tickým střediskem. Zákazník odevzdá 
vůz pracovníkům dílny a  v  pohodlí 
čeká na jejich diagnózu. Diagnóza je 
lékařský termín, ale tady vlastně jde 
také o  to, najít recept na různé druhy 
funkčních neduhů. Zkoušejí se tlumiče, 
pérování, geometrie kol, řízení, výkon 
motoru,“ uvedla mimo jiné reportáž 
tehdejší Československé televize.

Z RADOTÍNA DO BUDAPEŠTI
Sportovní deníky a weby informovaly 
o přestupu nigerijského útočníka For-
tuna Basseyho z  Českých Budějovic 
do maďarského klubu Ferencváros 
Budapešť. V sezoně 2018/2019 fotba-
lista patřil do třetiligového kádru SC 
Olympia Radotín a pod vedením tre-
néra Davida Jarolíma ve 33 zápasech 
nastřílel v radotínském dresu 24 gólů. 
Částka za transfer hráče z  Českých 
Budějovic do Budapešti se podle médií 
vyšplhala přes 30 milionů korun. 

(red)

První návrh úprav mezi ulicemi Vrážská a Věštínská počítá mimo jiné s novým stromořadím u vstupu do nového podchodu.
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Železnice: Návštěva ministra, uzavřená křižovatka a další debata

Ministr Martin Kupka s radotínským starostou Karlem Hanzlíkem
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alespoň jednu dávku kolem 85 procent 
obyvatel, v Běchovicích, Přední Kopa-
nině, ale také Praze 1 je to jen zhruba 
70 procent,“ napsal Pražský deník.
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Tradice vyrovnaného rozpočtu pokračuje

Hospodaří radotínská radnice zodpovědně?
ZDRAVÉ FINANCE PŘEDEVŠÍM

Městskou část nezadlužujeme, 
být dobrými hospodáři se 
nám daří nejen díky snižová-

ní provozních výdajů, ale i  úspěšnou 
dotační politikou. Radotínský úřad 
patří k nejefektivnějším mezi pražský-
mi městskými částmi, které vykonávají 
přenesený výkon státní správy, a  to ve 
vztahu mezi náklady na pracovníky 
a vykonanými úkony. Ušetřené peníze 
můžeme investovat do rozvoje městské 
části. Radotín také patří k nejúspěšněj-
ším příjemcům prostředků z dotačních 
titulů z evropských fondů a programů 
ministerstev. 

Ve volebním období 2014–18 ra-
dotínská radnice takto získala přes 
180  milionů korun, v tom aktuálním se 
prozatím jedná o částku kolem 80 mili-
onů Kč. Pravidelně městská část získává 
rovněž účelové prostředky od hlavního 
města Prahy. A  právě díky úspěšným 
dotačním řízením se podařilo v  Ra-
dotíně například vybudovat nové kul-
turně-komunitní zařízení (Centrum 
Koruna), navýšit kapacitu 1. stupně 
základní školy, nové zázemí získala 
místní služebna Policie ČR či základní 
umělecká škola, rozšířila se činnost pe-
čovatelské služby.

Radotínská radnice také v  posled-
ních letech díky dobrému hospodaření 
dokončila výstavbu krytého bazénu, 
vybudovala novou moderní kotelnu 
na starém Sídlišti či završila poslední 
velkou etapu technické vybavenosti 
(kanalizace, plynofikace) v  oblasti Lo-

šetická/Zderazská. Radnice investovala 
i  v  oblastech bezpečnosti či životního 
prostředí, a to například dalším rozšíře-
ním kamerového systému, zavedením 
uceleného systému svozu bioodpadu či 
navýšením počtu kontejnerových sta-
novišť na tříděný odpad. Z tohoto výčtu 
je patrné, že dobré hospodaření má na 
radotínské radnici dlouhou tradici.

 Zastupitelé Městské části Praha 16  

za Občanskou demokratickou stranu

HOSPODAŘÍ RADNICE ZODPOVĚDNĚ?
Zodpovědné hospodaření je věru široký 
pojem. Pokud jde o účetní kolonky, hos-
podaří Radotín jistě náležitě; pan staros-
ta na to ostatně nezapomene pokaždé 
upozornit. Pokud se ale podíváme jinak, 
získáme snadno dojem odlišný. Radnice 
dovede sehnat peníze z dotačních titulů –  
investuje je však zodpovědně k  histo-
rii a  budoucnosti Radotína? Opravdu 
osmitisícová městská část dlouhodobě 
uživí kino, kulturní dům a nadto škol-
ní aulu? Je třeba financování provozu 
nového komunitního centra zodpověd-
ně promyšlené i  do budoucna, tedy až 
skončí aktuální grant? A je zodpovědné 
nejprve draze zrekonstruovat budovu 
akumulátorky, přizpůsobit ji potřebám 
úřadu – a  pak ji prodat developerovi, 
aby ji zboural, aniž by postavil novou? Je 
zodpovědné zkapacitňovat a zahušťovat 
celý Radotín – cyklostezkou počínaje 
a dostavbou sídliště zdaleka nekonče? Je 
zodpovědné sázet stromy jen tam, kde je 
to snadné, a ne tam, kde by to bylo nejvíc 

potřeba? Či zklidňovat ulici – a pak v ní 
namísto školy, k níž je pozemek územ-
ním plánem určen, naplánovat parkova-
cí dům? Je zodpovědné zbourat kvalitní 
historickou budovu a přírodu u řeky za-
neřáďovat bezcennou dlažbou či dalším 
betonem? Jistě, to jsou otázky, na něž lze 
mít velmi různé a přitom stejně správ-
né odpovědi – podle toho, jaké hodno-
ty jsou komu bližší. Blíží se však doba, 
kdy bychom si podobné otázky měli 
u  voleb zodpovědně položit všichni –  
a nespokojit se jen barevnou odpovědí 
na lesklém papíře. 

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

NEZODPOVĚDNĚ 
A NETRANSPARENTNĚ
Pokud si pod hospodařením představí-
me účetní výsledky, pak ano, radotínská 
radnice hospodaří zodpovědně. Ostat-
ně, neřídí soukromou společnost, ale 
pražskou městskou část napojenou na 
rozpočet hl. m. Prahy, a  tak ze zákona 
ani jinou možnost dlouhodobě nemá.

Jistě znáte „chytré“ odpadkové 
koše  – Radotín vlastní čtyři. Nejprve 
byly bez výběrového řízení pronajaty 
na 6 měsíců za 141.000,– Kč, následně 
je MČ odkoupila za 382.000,– Kč. Více 
než půlmilionová investice od počát-
ku nedává smysl – přínos technologie, 
která pro vyprázdnění košů žádá vy-
slání svozového vozu, neprokázal ani 
dřívější pilotní projekt v centru Prahy. 
Zjevně to ale nevadí. 

Bohužel uvedený příklad je jen jed-
ním z  mnoha vesměs daleko horších 
příkladů efektního mrhání financemi, 
jež mohly být použity ku prospěchu 
radotínských obyvatel…

Informace o „chytrých“ koších jsou 
dostupné v registru smluv. Ten částeč-
ně vyrovnává důsledky odporu vede-
ní radnice k  transparenci. Podstatná 
část informací o  financování aktivit 
radotínské radnice v  něm ale chybí. 
Můžeme tak dohledat náklady na tisk 
Novin Prahy 16, nedozvíme se však, 
kolik MČ stojí autor většiny článků, 
pan Buček, ani ostatní členové redak-
ce. V tomto případě ale celková suma 
nehraje roli – daleko podstatnější je 
fakt, že zdejší ODS používá pro svůj 
vlastní marketing noviny hrazené 
z rozpočtu MČ. Pokud by snad někdo 
pochyboval, můžeme připomenout 
mimořádné číslo, které zcela náhodou 
vyšlo těsně před volbami 2018.

Na tuto skutečnost si vzpomeňme 
pokaždé, když budeme tyto noviny číst.

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

REAKCE NA KOMENTÁŘ MARTINA 
ZELENÉHO 
Letos na přelomu léta a podzimu se bu-
dou konat komunální volby a  některé 
komentáře politických stran začínají 
být ještě útočnější než v  předchozích 
měsících. Zastupitel Martin Zelený 
si tentokrát vzal na mušku i mne jako 
redaktora Novin Prahy 16. Tvrdí, že se 

Komentáře

„není možné dozvědět, kolik stojím“. 
Ale pozor! Pan Zelený se na tuto skuteč-
nost neobtěžoval zeptat – ať už někoho 
z městské části, nebo třeba přímo mne. 

Tímto způsobem bohužel Martin 
Zelený, zvolený v  Radotíně za Piráty, 
funguje – valnou většinu návrhů na 
zastupitelstvu nebo jako předseda fi-
nančního výboru podpoří, málokdy 
přichází s  vlastním návrhem, jednání 
většinou promlčí, k projednávaným bo-
dům si nezjišťuje podrobné informace. 
Ale jakmile dostane příležitost v těchto 
novinách něco okomentovat, najednou 
je v Radotíně podle něj skoro všechno 
špatně, kritikou nešetří, máloco se mu 
pozdává. Platí to také pro údajně nevý-
hodné „chytré“ koše. Kvůli zajištění vy-
váženosti názorů však budeme komen-
táře pana Zeleného i  dalších místních 
politiků nadále v  Novinách Prahy  16 
uveřejňovat. 

A ještě k připomínce pana Zeleného 
ohledně mimořádného vydání Novin 
Prahy 16, které v  létě 2018 podrobně 
informovaly o  chystaném Centru Ra-
dotín. Noviny vyšly v době, kdy radni-
ce komunikovala s  veřejností ohledně 
nového centra na více frontách – mimo 
jiné formou panelových diskusí a ko-
mentovaných prohlídek po místech, 
kde nové centrum vyroste. Vedení ra-
dotínské městské části chtělo občanům 
přinést co možná nejvíce informací 
k tomuto tématu a noviny zároveň pre-
zentovaly úpravy projektu, které tehdy 
vzešly z debaty radnice s veřejností. 

Petr Buček, redaktor Novin Prahy 16

Pokračování ze str. 1

Kromě vyrovnaného rozpočtu 
se radotínská radnice může 
pochlubit úspornými opatře-

ními, která provedla mezi lety 2007 
a  2011. Výrazně tehdy zeštíhlila 
radotínský úřad a díky tomu investuje 
každý rok do rozvoje Radotína vedle 
získaných dotací dalších zhruba deset 
milionů korun. V celkovém úhrnu už 
takto do městské části napumpovala 
přes sto milionů korun. Další stovky 
milionů získala radnice právě z dotací.

„Jedná se o  spojité nádoby. Díky 
našemu aktivnímu shánění peněz 
z různých dotačních titulů jsme mohli 
postavit krytý bazén, zateplit domy na 
Sídlišti, zmodernizovat školu, zřídit 
novou služebnu policie i  kulturně-
-komunitní centrum. Na všech těchto 
stavbách se však musíme finančně 
podílet, k  čemuž nám slouží pro-
středky získané zeštíhlením úřadu,“ 
říká radotínský místostarosta Miroslav 
Knotek. Kromě toho se část z  deseti 

také výdaje v oblasti IT. „Od podzimu 
loňského roku postupně a  systémově 
přecházíme z  kompletního outsou-
rcingu na naše interní pracoviště 
informatiky, zahájili jsme sérii jednání 
s  dodavateli o  lepších cenových pod-
mínkách. Není to ale jen o úsporách, 
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milionů, které má radnice k dispozici 
na vlastní investice, použije na pod-
poru sportovních a  společenských 
organizací, opraví se za ně chodníky 
a další infrastruktura.

EFEKTIVNÍ ÚŘAD
Dříve než vedení radnice spustilo před 
patnácti lety postupné zeštíhlování 
radotínského úřadu, pracovalo na něm 
a  v  dalších zřizovaných organizacích 
o  pětadvacet zaměstnanců více než 
nyní. „Celopražské statistiky ukazují, 
že náš úřad nyní patří k nejefektivněj-
ším. Máme velmi dobrý poměr mezi 
počtem zaměstnanců úřadu a vykona-
nými činnostmi. Některé agendy při-
tom vykonáváme i pro obce ze Středo-
českého kraje. Na vyřízení občanských 
průkazů, pasů, živnostenského opráv-
nění či ověření podpisů a listin k nám 
přijíždějí klienti z  Černošic, Dobři-
chovic i  dalších obcí z  Poberouní,“ 
říká tajemník úřadu Pavel Jirásek. 

Jedním z  důvodů dobrého hospo-
daření radotínského úřadu je skuteč-
nost, že ke své činnosti začal využívat 
jednotný ekonomický systém. Ten 
například automaticky sleduje všechny 
investiční činnosti a hlídá vynakládané 
prostředky. Chytrý software nejen práci 
úřadu zrychluje, ale zároveň mimo jiné 
snižuje náklady na kancelářské výdaje, 
například na papír. „Mnoho procesů 
nově probíhá jen elektronickou cestou, 
letos například plánujeme elektronizo-
vat celý oběh faktur. Skončí tak tištění 
tisíců stran papíru, jejich posílání po 
jednotlivých budovách a  zmizí zby-
tečné šanony a  archivy. Vše proběhne 
ve specializovaném programu pouze 
digitálně, díky čemuž ušetříme čas, 
peníze i  životní prostředí,“ doplňuje 
tajemník Pavel Jirásek. 

CHYSTÁ SE MOBILNÍ ROZHLAS
Radnice se v  letošním roce rozhodla 
po více než půlroční přípravě snížit 

Biotop, krytý bazén i kulturně-komunitní centrum mohly vzniknout díky dota-
cím od hlavního města i z Evropské unie.

ale také o  rozšíření servisu. Proto již 
brzy zavedeme novou službu Mobilní 
rozhlas, abychom mohli občany 
informovat rychle a efektivně dalšími 
moderními nástroji,“ představuje další 
novinky starosta Karel Hanzlík. 

(buč)
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Miroslav Knotek: Fabriky už tu nemají přednost před lidmi
Místostarosta Miroslav Knotek více než 15 let stojí spolu se starostou Karlem Hanzlíkem v čele radotínské radnice. Za tu 
dobu se jim podařilo nastartovat proměnu Radotína z bývalé průmyslové obce na moderní městskou část. 

Se starostou Karlem Hanzlí-
kem vás pojí dlouhodobá 
spolupráce, jste vrstevníci, 

oba se netajíte láskou ke sportu. 
Jak popíšete vaše pracovní propo-
jení?
V mládí jsme se neznali, protože oba 
pocházíme z  jiné části Radotína, ale 
na radnici jsme vytvořili úspěšný tým, 
do kterého patří i další radní. Starosta 
je reprezentantem městské části, její 
tváří, hlavní postavou, nese největší 
zodpovědnost. Společně pracujeme 
na tom, aby tým úspěšně fungoval 
a Radotín se měnil k lepšímu. Je nutné 
vyzdvihnout i  výbornou spolupráci 
se zaměstnanci úřadu městské části 
v čele s tajemníkem Pavlem Jiráskem.

O Radotínu se stále častěji mluví 
v souvislosti s proměnou z průmy-
slové periferie na oblíbené místo 
k bydlení. Souhlasíte s takovým 
hodnocením?
Ano. Vedení radnice pokračuje 
v  odkazu bývalého starosty Jiřího 
Holuba a  starostky Hany Žižkové. 
Myslíme dopředu, máme koncepci, 
studie, připravené projekty, stavební 
dokumentaci a  daří se nám shánět 
peníze. V Praze je 57 městských částí, 
které mezi sebou soutěží o  dotační 
tituly. Bez těchto peněz není možné 
rozvíjet městskou část. Mou pracovní 
náplní je mimo jiné příprava žádostí 
na dotace pro projekty z  evropských 
fondů nebo ze Státního fondu život-
ního prostředí. Za posledních deset 
let se nám podařilo získat z fondů pro-
středky na spolufinancování 12 pro-
jektů v hodnotě 160 milionů korun.

Prvním výsledkem vaší práce po 
nástupu na radnici v roce 2006 
byla stavba sportovní haly, poté 
následoval biotop a další projekty. 
Vznikají podle stejných not?
Příprava a  financování se vždy liší. 
Velmi složitý byl biotop. Nejdříve bylo 
nutné celý prostor vyklidit, odstěho-
valy se z něj technické služby. Následo-
vala rekultivace skládky komunálního 
odpadu a čističky odpadních vod, vše 
zaplatilo hlavní město. Do toho bylo 
nutné začlenit protipovodňovou stěnu. 
Od začátku jsme věděli, že k biotopu za 
pár let přidáme krytý bazén, jako sou-
část modernizace školy. Ta mimo jiné 
zahrnovala výstavbu auly, tří přístaveb 
v  areálu druhého stupně, fotovoltaic-
kou elektrárnu, vestavbu nových tříd 
do historické budovy a  rekonstrukci 
školního dvora. Složitý byl i  bazén. 

Přípravy začaly už v roce 2010 a jeho 
otevření se konalo v  roce 2019. A na 
letošek naplánovaná výměna lávky 
přes Berounku představuje velmi 
rychlé, elegantní a ekonomické řešení 
několik let zablokované situace. Celá 
příprava trvala jen rok, což je na Prahu 
velmi ojedinělé.

Rozvoj základní školy a okolí, kam 
je nutné započítat i výměnu školní 
kuchyně a přístavbu jídelny, zabral 
více než osm let. Nedalo se to 
zvládnout rychleji?
U  velkých projektů se jedná o  dlou-
hodobou činnost, která se protáhne 
přes několik volebních období. Máme 
štěstí, že nám radotínští voliči dlou-
hodobě důvěru dávají. Například 
v  Bavorsku, kde leží naše partnerské 
město Burglengenfeld, to mají jedno-
dušší, zastupitele tam volí na šest let. 
Když se vedení radnic v  mnoha čes-
kých obcích střídá po čtyřech letech, 
je složité něco zásadního zrealizovat.

Dlouhodobou akcí je modernizace 
železnice a nádraží. Příprava 
zabrala také hodně let. Co vše jste 
do projektu prosadili za městskou 
část?
Naším nápadem je druhý pod-
chod v  blízkosti přejezdu. Dále jsme 
navrhli, aby se u  Jankovky posunula 
protipovodňová stěna tak, aby při 
záplavách zůstalo silniční spojení 
lokality Na Benátkách s Prvomájovou 
ulicí. Správa železnic tuto akci nako-
nec zaplatí. Získali jsme také podporu 
náměstka primátora pro dopravu pro 
novou lávku pro pěší a  cyklisty mezi 
tunýlkem u  restaurace Rozmarýn 
a  přejezdem Na Betonce. Zrušený 
přejezd odkloní cyklotrasu A11, která 
nově povede po lávce. Finanční pro-
středky poskytnou napůl hlavní město 
a Správa železnic. Jedná se o 30 milionů  
korun, náš rozpočet zatíží pouze pro-
středky na její projekt. Lidé se po ní 
bezbariérově dostanou z  areálu škol 
k nádraží, na všechna nástupiště a do 
prostoru Vrážské ulice.

Podobu nádraží jste také ovlivnili?
S  nápadem postavit novou výpravní 
budovu jsme přišli na jednání se Sprá-
vou železnic, projekt jsme podpořili 
i  jednoduchou studií nové budovy. 
Správa železnic, jako investor a maji-
tel stavby, si udělala vlastní výběrové 
řízení a vybrala nejlepší variantu. His-
torická budova už se pro dnešní účely 
nehodí, jsou v ní byty a nevlídné pro-

story pro cestující. To 
se s  novou budovou 
změní a bude to obrov-
ský přínos pro veřejný 
prostor. Lidé počkají 
na vlak v  moderní 
budově, koupí si kávu 
nebo občerstvení. Do 
opravené historické 
stavby přestěhujeme 
městskou policii. 
Domluvili jsme také 
prodloužení protihlu-
kové stěny za spor-
tovní halou. Ukázalo 
se, že nová výhybka 
tam ruší, okolní domy 
proto ochrání delší 
stěna. Finišuje projekt 
parkoviště P+R pro až 
80 aut u Vrážské.

Blíží se realizace Centra Radotín 
s obchodní třídou, upraveným pro-
storem podél potoka a novými byty. 
V čem je pro radnici tato stavba jiná 
než rozšíření Centra Koruna nebo 
stavba bazénu?
Od roku 1974 jsem byl členem turi-
stického oddílu, klubovnu jsme 
měli u  staré cementárny, přibližně 
v místě dnešní pošty. Strávil jsem tam 
dost času. Připadalo mi zvláštní, že 
máme v centru smetiště, a největším 
zpestřením bylo, když na toto místo 
přijely houpačky a  kolotoče. Okolo 
stálo vysoké oplocení, jednalo se 
o svět sám pro sebe. V Radotíně měly 
dlouho přednost fabriky před lidmi. 
Nyní je to konečně naopak. Všichni, 
kdo vnímají Radotín dlouhodobě, to 
musí vidět.

Jak složitá byla příprava centra?
Centrum se plánovalo přes 20 let, uva-
žovalo se o něm už v 60. letech minu-
lého století, kdy se zbourala cemen-
tárna. Projekt je složitý svou náročnou 
přípravou. Na začátku byla nutná 
jasná představa, jak by centrum mělo 
vypadat, nepostradatelná byla znalost 
území, jeho ekologického zatížení, 
v  potaz bylo nutné vzít systém zdejší 
dopravy a  v  neposlední řadě nalézt 
vhodného investora. Do toho všeho 
jsme zakomponovali budovu radnice, 
obchodní třídu a  náměstí. Jedná se 
o mnoho samostatných projektů, které 
do sebe musí zapadat.

Proč stavbu Centra Radotín 
nezvládne městská část sama 
podobně jako biotop nebo bazén?
Takové finanční možnosti nemáme. 
Bez developera se neobejdeme. 
Hlavní však zůstává, že jsme pozemky 
bezhlavě neprodali. Naopak. Deve-
loper věděl, že projektu řekneme ano 
až ve chvíli, kdy bude návrh splňovat 
dohodnuté parametry. Aby byl vhodný 
a výhodný pro Radotín a zároveň měl 
smysl pro investora. Že jsme se vydali 
správnou cestou, dosvědčují ohlasy 
odborníků z  konferencí, kde jsme 
přeměnu brownfieldu prezentovali – 
jednalo se o zástupce fakulty architek-
tury, institutu plánování, Výboru pro 
územní rozvoj hlavního města Prahy 
nebo i zastupitele jiných obcí, kteří řeší 
podobné projekty.

Kromě stavebních projektů máte 
jako místostarosta na radnici zod-
povědnost také za školství. Co se 
vám povedlo v této oblasti?

Městská část je zřizovatelem základní 
i mateřské školy, ale na to, jakým způ-
sobem probíhá výuka, nemá moc vliv. 
To určuje ministerstvo školství. Co 
však ovlivňujeme, je podoba a zázemí 
školního areálu. Zrekonstruovali jsme 
ho a  jeho součástí je i  krytý bazén. 
Odborná veřejnost dnes volá po třetí 
hodině tělocviku, my jsme s  ní už 
díky výuce plavání začali. Prosincové 
závody ukázaly, že děti dělají v bazénu 
velké pokroky. V rámci mateřské školy 
se chystá nová přístavba financovaná 
z  evropského fondu, která zvýší její 
kapacitu.

Staráte se také o Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání. Co si pod tím 
mají rodiče představit?
Propojujeme školy a učitele z okolních 
městských částí. Cílem projektu je 
zvyšování kvality vzdělávání v mateř-
ských a  základních školách na území 
správního obvodu Praha 16. Usilu-
jeme o  zajištění tvůrčího a  podnět-
ného prostředí pro žáky, ve kterém 
dosáhnou co nejvyššího osobnostního 
rozvoje. Dalším přínosem pro výuku 
je zapojení do projektu Trenéři ve 
škole. Patřili jsme k  prvním školám, 
které program začaly využívat. Děti 
na prvním stupni tak poznají širo-
kou paletu sportů přímo od trenérů 
a  zlepšují své pohybové dovednosti. 
Do výuky se také dostal projekt Paměť 
národa, který sbírá historické osudy 
lidí během 20. století.

Na radnici máte na starost sport. 
Čím si vysvětlujete, že je v Radotíně 
tolik sportovních oddílů?
Určitě to vychází z  tradičně bohaté 
spolkové činnosti, která se tu před sto 
a  více lety rozšířila spolu s  průmys-
lem. Už tehdy byl záběr sportovních 
činností široký. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat všem, kteří se věnují 
vedení sportovních organizací. Dělají 
to skvěle a díky nim se počet registro-
vaných sportovců blíží třem tisícům. 
Sport zde lidi navzájem propojuje, což 
dotváří neopakovatelnou atmosféru 
Radotína.

Sportovní oddíly si stěžují, že by 
tu kromě sportovní haly mělo stát 

i nějaké další kryté sportoviště pro 
zimní přípravu. Rýsuje se řešení?
Hala je nabitá, střídá se v ní oddíl za 
oddílem až do večerních hodin. Máme 
připravený projekt nástavby nad šat-
nami, kde vznikne malá tělocvična. 
Basketbalisté, badmintonisté i  další 
oddíly po ní volají. Posloužila by jim 
k  rozcvičení před tréninkem v  hale 
a ušetřili by čas, který stráví na palu-
bovce.

Uvažujete i o nějakém dalším 
zastřešeném sportovišti?
Fotbalisté, softbalisté nebo lakrosisté 
úplně do haly s  palubovkou nepatří 
a blokují čas celoročním sálovým spor-
tům. Ocenili by jednoduchou krytou 
halu s  umělým povrchem. Její studii 
máme hotovou, časem by se mohla 
objevit vedle parkovacího domu P+R 
u  nádraží. Nebyla by tak drahá jako 
sportovní hala, je to jednodušší pro-
jekt, jaký znám z Kanady, kde jsem byl 
několikrát s  lakrosem. Pokud se nám 
podaří sehnat dotaci, postavíme ji.

S lakrosem jste toho prožil hodně. 
Na co ze své hráčské kariéry vzpo-
mínáte nejraději?
Určitě na rok 1994, kdy jsme jeli 
poprvé s národním týmem na mistrov-
ství světa ve fieldlakrosu v  Manches-
teru. Pak jsme se účastnili pravidelně 
mistrovství Evropy, kde jsme sbírali 
medaile. To už nás začala z Radotína 
s reprezentací jezdit celá parta a užili 
jsme si i  mistrovství světa v  Balti-
moru a  Perthu. S  reprezentací jsem 
v  roce 2003 stihnul i  první účast na 
boxlakrosovém světovém šampionátu 
v Torontu. Od lakrosu jsem neodešel. 
Hrál jsem za veteránský tým Falcon, 
trénoval děti a s Patrikem Procházkou 
i elitní tým Custodes. Rád vzpomínám 
i na trénování národního týmu s pře-
stávkami mezi lety 2007 a 2019.

Jste celoživotním sportovcem. 
Umíte to prodat v komunální poli-
tice?
Ze sportu vím, že když se něco nepo-
daří a  občas se prohraje, pořád je 
šance na úspěch. A tím se řídím i na 
radnici. 

Petr Buček

INFO
Miroslav Knotek (53) je od roku 2002 radotínským zastupitelem, od podzimu 
2006 působí v pozici prvního místostarosty. Zároveň je od roku 2001 starostou 
radotínského Sokola. Vystudoval učitelství na Západočeské univerzitě v Plzni 
a školský management na UK Praha. Je aktivním sportovcem – hrál hokej za 
Černošice, v Radotíně stál u zrodu moderního lakrosu, později nastupoval za 
národní lakrosový tým a byl jedním z jeho trenérů. Na radnici má na starost 
především stavební akce, evropské fondy, školství a sport.

Radotínský místostarosta Miroslav Knotek na dvoře Kulturně-komunitního centra Koruna
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Místostarosta Miroslav Knotek předával medaile nejlepším mladým plavcům 
na prosincových závodech v radotínském bazénu.
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ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ 
CENY NEMOVITOSTI 

ZDARMA

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?

VYUŽIJTE NAŠE 
ZKUŠENOSTI.

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ

777 777 599

EKMA PLUS, s.r.o.

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A MZDOVÉ AGENDY

Společnost s dlouholetou praxí nabízí 
kompletní vedení účetnictví a mzdové 

agendy na míru pro OSVČ, firmy. 
Zajišťujeme také zpracování přiznání 
všech druhů daní. Poskytujeme účetní 

a daňové poradenství.

Telefon: +420 776 703 850
Adresa: Radotínská 41/14, Praha 5- Velká Chuchle

e-mail: petra.jaskova@ekmaplus.cz
web: https://www.ekmaplus.cz/

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
PRAHA – RADOTÍN 

PŘIJME 
HOSPODÁŘE/HOSPODÁŘKU

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE 
NA E-MAILOVOU ADRESU 

SOU@KLAPICE.CZ

PŘÍPADNĚ DOTAZY 
NA TELEFONU 257 899 901

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory přijme od února 2022:

Učitele/ učitelku NĚMECKÉHO JAZYKA 
(částečný úvazek – pondělí a středa)

•Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost 
osobního růstu.

•Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální 
smýšlení, odpovídající vzdělání.

Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661, 
www.skolavsenory.cz

Českomoravský cement, a.s. je největším výrobcem cementu
v České republice a členem nadnárodní skupiny HeidelbergCement. 

Pro závod v Radotíně aktuálně hledáme šikovné kolegy na pozice:

Provozní zámečník

Vaší zodpovědností bude:
• kontrola stavu strojního zařízení
• provádění oprav a drobné údržby výrobních strojů 

Požadujeme:
• vyučen v oboru zámečník, mechanik, automechanik
• svářečský průkaz

Provozní elektrikář

Vaší náplni práce bude mj.:
• provádění preventivní údržby budov 
a technologických zařízení

• analyzování a odstraňování zjištěných závad
• řádné vedení předepsané dokumentace

Požadujeme:
• SŠ/SOU vzdělání v elektrotechnickém oboru 
• praxe v oboru
• Vyhl. č. 50/1978, §6

Nástup možný ihned
Nabízíme:

Týdenní pracovní doba 37,5 hod
25 dní řádné dovolené

Měsíční prémie a dodatková mzda, příplatky za směnnost
Závodní stravování v areálu závodu s příspěvkem od zaměstnavatele
Možnost rozšiřování odb. kvalifikace formou externího/interního školení
Příspěvek na penzijní připojištění po odpracování 1 roku ve společnosti

Perspektivní a stabilní zaměstnání

Kontakt: tel: 602 501 807, email: HR@cmcem.cz

REALITNÍ PORADNA – ZDARMA 

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

Soukromý útulek pro 
opuštěná a týraná zvířata 

Firma PORSIS VZ s.r.o. podporuje Voříškov

Pomáhejte s námi!
 

transparentní účet: 2500648929/2010
www.voriskov.cz

INZERUJTE
U NÁS

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost
+420 730 779 441

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

CO PRO VÁS MOHU ZAJISTIT?

- prodej jakékoliv nemovitosti
- pronájem nemovitosti
- řešení exekucí
- aukce nemovitostí
- výkup nemovitostí 
- tržní odhad nemovitostí
- odhad pro dědická řízení
- vyhledávání nemovitostí
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CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

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

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 8,1 kg 
do 8 990 Kč 

Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav
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Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, 

v ostatních částech správního obvodu 
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 1. března 2022.

Uzávěrka pro inzerci: do 16. února 2022.
Za obsahovou a věcnou správnost odpoví-
dají autoři. Nevyžádané rukopisy a foto-

grafie se nevracejí. 

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

- plný nebo zkrácený úvazek

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

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

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

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

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

Bufet ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

KUCHAŘ-KA
– plný nebo zkrácený úvazek

POMOCNÁ KUCHAŘKA
– plný nebo zkrácený úvazek

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů atd. 
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

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

muller-skalicky.cz

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

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP
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noviny@praha16.eu
www.praha16.eu
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 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00
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Informace
pro inzerenty

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

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

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

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

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

Praha 16 v nákladu 6 280 výtisků.

V případě zájmu inzerovat v našem 
periodiku získáváte výhody.

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU  

1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

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

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

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK 

DOPRAVA PO CELÉ ČR

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326
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Kulturní program na únor pro Radotín a okolí
2. sT

  KKCK – přízemí staré 
budovy

 16:00–18:00, Tvořivá 
dílna – výroba masopustních masek

 KINO RADOTÍN
 17:00, Srdce na dlani, ČR
Romantická komedie. Láska se na věk 
nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, 
kdy a kde nás potká.

20:00, Heavy Trip, NOR
Pětadvacetiletý Turo trčí v zapadlé 
vesnici na severu Finska. Jediný světlý 
bod v jeho životě představuje amatér-
ská metalová kapela Impaled Rektum, 
v níž zastává post zpěváka. On a jeho 
kamarádi už 12 let zkouší a zatím ne-
odehráli ani jeden koncert. Pak je ale 
překvapí nečekaná návštěva.

3. ČT
  KINO RADOTÍN
  17:00, Peggy Guggen-
heim: Posedlost umě-
ním, USA

Nadčasová žena, která formovala svou 
dobu. To je Peggy Guggenheimová, kte-
ré její bohaté dědictví pomohlo stát se 
ústřední postavou světového moder-
ního umění. Byla součástí kulturních 
otřesů 20. století a do její pestré sbírky 
patří Max Ernst, Pablo Picasso, Salva-
dor Dalí, Jackson Pollock a mnozí další. 

20:00, Moonfall, USA
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu 
Měsíce a ten se řítí přímo na Zemi. 
Vesmírná posádka se vydává na zá-
chrannou misi s jediným cílem. Odvrá-
tit zánik lidstva a zkázu naší planety. 

4. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Velký 
červený pes Clifford, 
FR

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford 
malé, roztomilé a červené štěně. Přes 
noc se z něj ovšem stal obrovský ha-
fan. A když říkáme obrovský, myslíme 
tím, že na výšku měří skoro tři metry. 

20:00, Mimořádná událost, ČR
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve 
vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na 
tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér 
a scenárista diváckého hitu Vlastníci, 
ve svém dalším filmu, komedii Mimo-
řádná událost. 

5. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI,  
Zpívej 2, USA

Animák Zpívej 2 je plný těch největ-
ších hudebních pecek současnosti, ale 
i lety prověřených písniček. Na své si 
přijdou zejména fanoušci legendární 
kapely U2, jejichž zpěvák Bono Vox 
namluvil v originální verzi ikonu Claye 
Callowaye. 

20:00, Mimořádná událost, ČR
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve 
vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na 
tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér 
a scenárista diváckého hitu Vlastníci, 
ve svém dalším filmu, komedii Mimo-
řádná událost. 

6. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Moje 
krásná příšerka, VB

Princezna Barbara není žádné uťápnu-
té stvoření a nenechá si od tatínka krá-
le nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, 
že krále drží v hrsti zloduch, který mu 
ukradl zázračný lektvar. Jako správná 
rebelka se rozhodne z paláce utéct.

20:00, Můj vlastní podnik, ŠVÉ
Ted Gärdestad byl prvním skutečným 
švédským idolem teenagerů a jedním 
z nejslavnějších popových umělců  
70. let. Snímek plný lásky, bolesti a zá-
pasů s duševními problémy.

9. sT
  KKCK – přízemí staré 

budovy
 16:00–18:00, Tvořivá 

dílna – výroba masopustních masek

 KINO RADOTÍN
 17:00, Dokud nás Bůh nerozdělil, USA
Komedie od tvůrců filmu Naprostí 
cizinci, který se stal nejvíce remako-
vaným filmem všech dob, protože vy-
myslet dokonalou zápletku není vůbec 
jednoduché.

20:00, Spider-Man: Bez domova, USA
Vůbec poprvé ve filmové historii je 
odhalena totožnost Spider-Mana a náš 
dobrý soused již nedokáže oddělit svůj 
běžný život od riskantního života su-
perhrdiny. 

 změna školy a hledání si nových kama-
rádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, 
do pro ni nepřátelského prostředí, kde 
si musí vydobýt svoje místo. Autorem 
hudby je Michal David, texty k písním 
napsal Lou Fanánek Hagen.

20:00, Vem si mě, USA
Ona je slavná popová zpěvačka, on je 
obyčejný učitel matematiky. Vzali se, 
aniž se předtím znali, za hodně bizar-
ních okolností. Jennifer Lopez a Owen 
Wilson vám přesto v romanci Vem si 
mě budou chtít dokázat, že když jde 
o lásku, nic není nemožné.

17. ČT
  KINO RADOTÍN
  17:00, Srdce na 
dlani, ČR

Romantická komedie. Láska se na věk 
nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, 
kdy a kde nás potká. Můžeme se za-
milovat ve školce, v důchodu, na ulici, 
v parku. Kdykoliv a kdekoliv.

20:00, Super-Blb, FR
Režisér a herec úspěšných fran-
couzských komedií Philippe Lacheau 
přichází se svojí další novinkou. Ten-
tokrát si bude dělat legraci z Batmana 
a marvelovských superhrdinů.

18. pÁ
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Haftaňan a tři muš-
teriéři, ŠP

Haftaňan je mladý gaskoňský šlechtic, 
který sice nemá moc peněz, ale má 
o to více ideálů. Jeho jediným životním 
cílem je jít ve stopách svého otce a stát 
se jedním z králových mušteriérů. Haf-
taňan se svým koněm Sandym odjíždí 
za dobrodružstvím do Paříže.

20:00, V létě ti řeknu, jak se mám, ČR
Komedie na motivy bestselleru Evity 
Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, 
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří 
se kamarádí od dětství a dodnes se 
potkávají, už spolu se svými rodinami. 
Po letech se ale začínají objevovat 
tajemství, která jejich životy navždy 
změní.

19. so
  KKCK A PRŮVOD 

RADOTÍNEM
  13:00, Masopustní 
oslavy

Průvod v maskách, stánkový prodej, 
zabijačkové pochoutky, kapela Staro-
pražští pardálové, bubeníci ZUŠ

 KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Můj soused Totoro, 
USA
Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stě-
hují na venkov do strašidelného domu. 
Starší Sacuki musí převzít péči o do-
mácnost, zatímco malá Mei objevuje 
zákoutí přilehlého lesa. Dívky se spřá-
telí s roztomilými lesními duchy v čele 
s obrovským chlupáčem Totorem.

15:00, Divadlo Reflektář: Co není 
přece je
Komedie o tom, co vše způsobí jedna 
chyba. Protože chybovat je lidské, ale 
nepřiznat chybu ještě lidštější. 

18:10, Naoko Praha: Šneci v aspiku
Hra inspirovaná francouzskými bul-
várními komediemi. Během nudného 
večera jedné rodiny dcera přivede na 
návštěvu nápadníka, který se rozhodne 
usadit „natrvalo“, soused požádá, aby 
rodina „dočasně“ dohlédla na rakev 
s mrtvým dědečkem – a k tomu dorazí 
na návštěvu tchyně.

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Haftaňan a tři 
mušteriéři, ŠP
Haftaňan je mladý gaskoňský šlech-
tic, který sice nemá moc peněz, ale 
má o to více ideálů. Jeho jediným 
životním cílem je jít ve stopách své-
ho otce a stát se jedním z králových 
mušteriérů. Haftaňan se svým koněm 
Sandym odjíždí za dobrodružstvím do 
Paříže.

20:00, Zlato, USA
Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelí-
tostné australské pouště se odehrává 
drsný thriller o chamtivosti, která 
dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak 
daleko dokáží lidé zajít při cestě za 
nesmírným bohatstvím?

27. NE
  KKCK VELKÝ SÁL – 

POPAD
  10:00, Divadelní 

soubor DI(v)OCH: O depresích 
a pohádkách
Nekompromisní hra Christiana Lo-
llikeho odhaluje umělé ideály, které 
nám prodávají velké korporace, a uka-
zuje, že život rozhodně není pohádka. 

13:00, Činoherní studio BERETA:  
Motorest Favorit
Na nějakém odlehlém, zdánlivě opuš-
těném místě, kde se vám bude zdát, 
že se zastavil čas. Náhle si uvědomí-
te, že přestalo být zřetelné, jestli je 
vše kolem vás ještě skutečné, nebo 
už je to jen sen. Vítejte v motorestu 
Favorit.

16:30, DS Amartum: Ze života  
hmyzu
Klasická hra bratří Čapků o negativ-
ních lidských vlastnostech, frivolnosti, 
sobectví, stádnosti, je nadčasová – 
a přitom stále aktuální.

 KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Velký červený pes 
Clifford, FR
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford 
malé, roztomilé a červené štěně. Přes 
noc se z něj ovšem stal obrovský ha-
fan. A když říkáme obrovský, myslíme 
tím, že na výšku měří skoro tři metry. 
V malém městském bytě je takový 
pes hodně nepraktický. Jenže Emily 
ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho 
nevzdá. 

20:00, Štěstí, NĚM
Citlivé německé drama režisérky 
Henriky Kull uvedeme jako sedmý 
distribuční snímek pod vlajkou Queer 
Kino. Zaujal nás především tím, jak 
originálně a bez skrupulí zpracovává 
práci v nevěstinci a vykresluje kom-
plexní povahy postav skrze odvážný 
kontrast mechanických sexuálních 
scén a něžné intimity.

KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

POPAD – Pražská oblastní přehlídka 
amatérského divadla

20:00, Přirozené světlo, FR
Příběh není pouze válečný film. Pro-
stoupený živým, mlhavým světlem vy-
práví o temném pochodu vojáků, kteří 
neustále čelí morálním dilematům. Co 
by měl člověk udělat, aby přežil?

23. ST
  KINO RADOTÍN
  20:00, V létě ti řek-
nu, jak se mám, ČR

Komedie na motivy bestselleru Evity 
Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, 
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří 
se kamarádí od dětství a dodnes se po-
tkávají, už spolu se svými rodinami. Po 
letech se ale začínají objevovat tajem-
ství, která jejich životy navždy změní.

20:00, Belfast, USA
Slavný herec, režisér a scenárista 
Kenneth Branagh natočil film o svém 
dětství. Příběh humorný a laskavý, zá-
roveň ale drsný a trochu krutý. Místem 
jeho dětských her byl totiž severoirský 
Belfast, který nepatří k nejvyhledáva-
nějším adresám.

24. ČT
  KINO RADOTÍN
  17:00, Zpráva o zá-
chraně mrtvého, ČR

Otec po mozkové mrtvici upadá do 
kómatu. Matka (Zuzana Mauréry) se 
synem (Vojtěch Dyk) stojí nad jeho 
bezvládným tělem, prognóza jim mno-
ho nadějí nedává. Příběh tohoto filmu 
vychází ze skutečné události, z vlastní 
zkušenosti samotného režiséra.

20:00, Tove, USA/FI
Helsinky, 1945. Konec války přináší 
malířce Tove Janssonové pocit umě-
lecké a sociální svobody. Zatímco své 
umělecké sny soustředila na malování, 
okouzlující příběhy o stvořeních jmé-
nem ‚Mumínci‘, které vyprávěla vydě-
šeným dětem v protileteckých krytech, 
rychle začaly žít svým vlastním životem 
a přinesly mezinárodní slávu a finanční 
volnost. 

24.–27. 2. KKCK VELKÝ SÁL
POPAD – Pražská oblastní přehlídka 
amatérského divadla

Aktuální program bude zveřejněn na 
Facebooku a na www.ukorunyradotin.cz

Symbolické vstupné 30 až 50 Kč

17:30, Divadelní spolek Gaudium: 
Sonáta pro lžici
Komorní divadelní představení aus-
tralského autora Johna Mista. Pojed-
nává o setkání dvou žen a jejich svár-
livé i humorné konfrontaci s minulostí. 
Fiktivní příběh je inspirován skutečný-
mi válečnými osudy a nabízí zajímavé 
dialogy s decentním humorem.

25. pÁ
  KKCK VELKÝ SÁL – 

POPAD
  19:00, DS Klicpera 

Sadská: Konference
Drama podle divadelní hry Konference 
ve Wansee. Odehrává se v roce 2042 
ve Švédsku, kam se sjíždí vysoce po-
stavení členové SFK – Skolstrejk För 
Klimatet – Stávky za Klima, aby na 
tajné schůzce probrali konečné řešení 
klimatické krize v Evropě. Drama  
poukazuje na absurditu totality a po-
kládá otázku, kam až může jakákoliv 
ideologie zajít.

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Myši patří do nebe, ČR
Myška Šupito ráda všechny přesvěd-
čuje o tom, že je nejodvážnější myší na 
celém světě a vůbec ničeho se nebojí. 
Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se 
pobobkuje ze všeho, co se kolem jen 
mihne.

20:00, Pes, USA
Mariňák Briggs ve výslužbě dostane 
úkol, který se ukáže být možná tím 
nejsložitějším v celé jeho kariéře. Má 
dopravit psí fenku jménem Lulu na 
pohřeb jejího bývalého pána. Vyrážejí 
společně na cestu autem podél pobřeží 
Tichého oceánu, aby se do jednoho týd-
ne dostali na místo určení. 

26. so
  KKCK VELKÝ SÁL – 

POPAD
  10:00, Divadlo 

Stay Si: Tenkrát v Itálii
Přesuňte se s námi alespoň na chvíli 
do krásné Florencie. Čeká vás zde ro-
manticko-bláznivý příběh dvou bratrů 
a dvou sester a jednoho koktavého po-
plety, který nadchne a pobaví.

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

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

10. ČT
  KINO RADOTÍN
  17:00, Uncharted, 
USA

Potomek slavného hledače pokladů 
sira Francise Drakea, Nathan Drake, 
konečně našel stopu k prokleté zlaté 
sošce ze zlatého města v El Doradu. 
Když se však vydá na cestu, za zády se 
mu náhle objeví zakeřní konkurenti.

20:00, Andílci za školou, ČR
Deváťačka Nikola se spolu se svojí 
mladší sestrou Anetou a jejich otcem 
stěhují do nového města. S tím sou-
visí změna školy a hledání si nových 
kamarádů. Nikola nastupuje do deváté 
třídy, do pro ni nepřátelského prostře-
dí, kde si musí vydobýt svoje místo. 
Autorem hudby je Michal David, texty 
k písním napsal Lou Fanánek Hagen.

11. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Tajemství staré 
bambitky 2, ČR

Příběh napraveného loupežníka Kara-
by, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy kaž-
dá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, 
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky 
a Jakuba. 

20:00, Smrt na Nilu, USA
Podle románu Agathy Christie z roku 
1937 je Smrt na Nilu odvážným ta-
jemným thrillerem režiséra Kennetha 
Branagha o emocionálním chaosu 
a smrtících následcích vyvolaných mi-
lostnou posedlostí.

12. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Tajemství staré 
bambitky 2, ČR

Příběh napraveného loupežníka Kara-
by, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy kaž-
dá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, 
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky 
a Jakuba. 

20:00, Mimořádná událost, ČR
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve 
vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na 
tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér 
a scenárista diváckého hitu Vlastníci, 
ve svém dalším filmu, komedii Mimo-
řádná událost. 

13. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Tajemství staré 
bambitky 2, ČR

Příběh napraveného loupežníka Kara-
by, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy kaž-
dá pohádka končí. 

20:00, Margrete – královna severu, 
DÁN/ŠVÉ
Příběh ženy, která sjednotila Skandi-
návii.

14. po
  KKCK – SÁL KORUNA
  19:00, Divadelní 
spolek Gaudium: 
Sonáta pro lžíci

Komorní divadelní představení austral-
ského autora Johna Mista. Pojednává 
o setkání dvou žen a jejich svárlivé 
i humorné konfrontaci s minulostí. 
Fiktivní příběh je inspirován skutečný-
mi válečnými osudy a nabízí zajímavé 
dialogy s decentním humorem.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na mís-
tě 170 Kč

15. út
  KKCK – SÁL ATELIÉR
  16:30, Seminář pro 
rodiče: Školní 

zralost aneb Je vaše dítě připravené 
na školu?
Projekt Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro Prahu 16. Seminář pro 
rodiče předškoláků se speciální peda-
gožkou a psycholožkou z Pedagogicko-
-psychologické poradny pro Prahu 5.  
Nutná registrace předem e-mailem: 
mappraha16@gmail.com.

16. st
  KKCK – přízemí staré 

budovy
  16:00–18:00, 

Tvořivá dílna – výroba masopustních 
masek

KINO RADOTÍN
 20:00, Andílci za školou, ČR
Deváťačka Nikola se spolu se svojí 
mladší sestrou Anetou a jejich otcem 
stěhují do nového města. S tím souvisí 

AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ MOHOU MĚNIT PROGRAM NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ.

20:00, V létě ti řeknu, jak se mám, ČR
Komedie na motivy bestselleru Evity 
Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, 
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří 
se kamarádí od dětství a dodnes se 
potkávají, už spolu se svými rodinami. 
Po letech se ale začínají objevovat 
tajemství, která jejich životy navždy 
změní.

20. NE
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Tajemství staré 
bambitky 2, ČR

Příběh napraveného loupežníka Kara-
by, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy kaž-
dá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, 
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky 
a Jakuba.

Divadelní hra Sonáta pro lžíci 
v podání DS Gaudium
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Čtenářské tipy na dlouhé zimní večery

Julie Clark: Otec neznámý

Milovníky psychologických 
a společenských románů urči-
tě osloví kniha Otec neznámý. 

Osmiletý syn hlavní postavy, genetič-
ky Paige Robsonové, se začíná ptát na 
svého biologického otce. Paigein peč-
livě budovaný život se pomalu hrou-
tí, protože pravda o  Milesově otci by 
mohla zničit vše, co pro ni dosud bylo 
cenné. Jaké je její tajemství? Kniha 
pojednává o genetice a  jejím vlivu na 
další generace, je plná zvratů a neoče-
kávaných rozuzlení.

Veronika Bednářová & Tereza 
Maxová: Tereza
Unikátní publikace s  velkoformáto-
vými fotografiemi o  životě modelky 
Terezy Maxové. V knize se můžete do-
číst o rodinné historii Terezy Maxové, 
která je doplněná fotkami. Dozvíte se 
také o  jejím životě ve Spojených stá-
tech, nahlédnete do deníků supermo-
delky, dopisů a dalších intimních zále-
žitostí, které Terezu prováděly na cestě 
za jejím úspěchem.

Mark Greaney: Šedý muž
Akcí nabitý thriller Šedý muž potěší 
čtenáře svižných a  napínavých thri-
llerů. Jaký je život chladnokrevného 

zabijáka? A  co jeho svědomí? Court 
Gentry je bývalý agent CIA a má po-
věst nejlepšího nájemného vraha na 
světě. Přezdívá se mu Šedý muž a ko-
lují o něm legendy. Je to samotář bez 
rodiny, přátel i domova. Přijímá pouze 
zakázky, kdy má zlikvidovat zločince. 
Pohybuje se jako stín, splní nemožné 
a pak zmizí. Co když ale peníze nejsou 
vše a bude muset sám udělat něco pro 
to, aby zůstal na živu? Pro někoho je 
totiž Šedý muž problémem…

Victor Methos: Nečistá hra
Thriller z  právnického prostředí, kte-
rý se točí kolem případu nevinného 
člověka. Když se advokátka Dani Ro-
llinsová setká s  Teddym Thornem, 
mentálně postiženým teenagerem, 
který je obviněný z  distribuce drog, 
mylně se domnívá, že celý proces bude 
rychle vyřízený. Místo toho se otevírá 
zlověstný případ, ve kterém je Teddy 
pouze využíván. Během čtení pocítíte 
beznaděj a frustraci a budete přemýš-
let, jak to tedy je se spravedlností. Při-
danou hodnotou v  knize je, že autor 
čerpá ze svých zkušeností z právnické-
ho prostředí.

PRO DĚTI
Karel Kovy Kovář: iPohádka
Moderní pohádka pro děti od zná-
mého youtubera Kovyho. Co se stane, 
když se království připojí k  interne-
tu? Král Bořivoj III. Připojený a  jeho 
choť Ljuba IV. musí provdat svou dce-
ru Amálii. Během jedné noci ale oba 
zmizí,  nad královstvím krouží drak 
a  zlo se začíná probouzet. A  překva-
pivě úplně jinde, než by ho princezna 
se svými kamarádkami čekaly… Pouč-
ný příběh zaujme svou odlišností od 
ostatních pohádek. Ukazuje sílu médií 
v pozitivním i negativním směru a co 
dokáže dav ovládaný šikovným mani-
pulátorem.

Ivana Peroutková: Případy 
malého detektiva
Zábavné detektivní čtení pro malé čte-
náře. Malý detektiv řeší čtyři zapeklité 
případy. Na jeho cestě za vyřešením 
případů mu pomáhají jeho kamarádi: 
Matěj, Zdíša a  vlčák Kazánek. Pusťte 
se s nimi do pátrání a odhalte tak ta-
jemství tří ukradených věcí: cukřenky, 
prstenu a houslí. Kniha je vhodná pro 
děti od 7 let. 

(kni)

Radotínská knihovna doporučuje k přečtení některou z níže uvedených 
knih. Na své si přijdou dospělí i děti.

Vedoucí kina plánuje festival lakrosových filmů i dětské víkendy
Petr Rybka převzal loni na podzim vedení radotínského kina. Dříve vedl kino v Příbrami, do Radotína se kvůli nové práci 
přestěhoval a kulturního zařízení se ujal uprostřed koronavirové pandemie. K životu probudil nabídku občerstvení a v plánu 
má i další zajímavé akce.

Jak se vám provozuje kino 
v době epidemie?
Špatně. Přišel jsem sem s  urči-

tými nápady a covid komplikuje jejich 
realizaci. Připravuji něco dva měsíce, 
a  nakonec se ukáže, že se to neusku-
teční. Navíc se těžko shánějí lidé.

Jaké akce nad rámec filmových 
představení byste v Radotíně chtěl 
pořádat?
Plánuji například tematické víkendy 
nebo jednotlivé dny. Chtěl bych uspo-
řádat festival filmů o  lakrosu včetně 
diskuse. Pro děti chci dělat víkendy 
s Večerníčkem nebo s Krtečkem, popří-
padě s dalšími motivy, pro dospělé dny 
zaměřené na některé státy, oblíbené 
herce, myšlenku nebo něco aktuál-
ního ve společnosti. Nemělo by ale jít 
jen o  pouhá promítání, akce by měla 
mít příslušnou atmosféru v celém kině 
včetně doprovodného programu. Děti 
by se převlékaly do kostýmů, malovaly 
a  hrály si k  tématu. Ale takové akce 
nyní plánovat a realizovat nejde. S pří-
pravami strávím několik dní, investu-
jeme do toho peníze, a nakonec může 
být všechno jinak. Musím počkat, až 
koronavirus skončí.

Přesto jste jednu novinku v kině 
nastartoval. Diváci dlouho volali 
po občerstvení a nabídka nového 
bufetu je opravdu široká. Jaké jsou 
první ohlasy?
Myslím, že se to povedlo. Radost mají 
děti i  dospělí. Návštěva kina je pro 
mnohé společenskou záležitostí, chtějí 
si dát něco na pití nebo k zakousnutí. 
Diváci si u  nás mohou koupit sladký 
zákusek, slané občerstvení, nechybí 
popcorn ani dobré nápoje. Pro mnoho 
lidí je bufet v  kině spojený automa-
ticky především s  popcornem. Náš 
bufet ho nabízí, ale já takové úzké 

spojení neberu. Podle mne je poslá-
ním bufetu v kině, aby udělal kulturní 
zážitek ještě silnějším. Jeho provoz ale 
hned v lednu omezil covid.

Radotínské kino má poměrně 
velkou kapacitu, a tak lze i v době 
covidu zachovat mezi lidmi sedícími 
v sále dostatečné rozestupy. Mys-
líte si, že mají někteří diváci přesto 
obavy z návštěvy kina?
Ano, mnoho diváků to řeší a na druhou 
stranu je skupina diváků, kteří to neřeší. 
Strach lidé mít ale nemusí. Striktně vyža-
dujeme dodržování vládních opatření 
a  kontrolujeme očkování nebo doklad 
o prodělané nemoci hned u vstupu do 
kina. A  když vidím, že se lidé sesedli 
v  sále příliš pohromadě, požádám je 
před představením, aby se rozesadili, 
pokud je to možné. Snažím se s návštěv-
níky hodně komunikovat. Často stojím 
u dveří a přivítám je, po představení se 
zeptám, jak se jim film líbil. Rád bych 
dělal kino otevřené lidem.

Covid je po celou svou dobu spojený 
s odsouváním filmových premiér. 
Lepší se to?
Je to pořád stejné. Program chystám 
v  půlce měsíce či později a  do konce 
měsíce nemám jistotu, že film násle-
dující měsíc bude možné promítat. 
Změny jsou časté, někdy se je dozvím 
s pořádným předstihem, někdy doslova 
na poslední chvíli.

Dosáhne i malé kino, jako je to 
radotínské, na premiéry velkofilmů 
hned po uvedení? Nebo mají před-
nost multiplexy?
To se změnilo s  digitalizací promí-
tání, která nastala asi před 15 lety. 
Do té doby opravdu měla přednost 
velká kina před malými, prvních pět 
až šest týdnů byly premiéry k  vidění 

jen například v  multiplexech. Distri-
butorům se nevyplácelo vyrábět tolik 
fyzických kopií 35milimetrových 
filmů, aby je rozdali najednou všem 
kinům. S  nástupem digitalizace už je 
to jinak. Právě nyní stahuji z intranetu 
distributora film, který uvedeme dnes 
večer. Přístup k  novinkám máme už 
díky novým technologiím stejný jako 
ostatní kina.

Kdo stanovuje, kolik bude vstupné 
na film stát?
Cenová politika je v  rukou distribu-
tora. Ten nám řekne, za jakou cenu 
minimálně můžeme vstupné prodávat. 
Polovinu z každé vstupenky si vezme 
právě distributor a  ze zbytku, který 
zůstává nám, ještě zaplatíme daň. 
Takže nám připadne okolo 40 procent 
ze zaplaceného vstupného. Kino cenu 
vstupného neurčuje, vždy nasadíme 
cenu od distributora. Jedinou výjim-
kou jsou akce typu promítání pro děti 
nebo pro jiné cílové skupiny, napří-
klad pro seniory. Tam nám distributor 
vstupné o něco zlevní. Ale opět platí, 
že zvýhodněnou cenu určí distributor 
filmu.

Jaké máte po necelém půlroce 
svého působení v radotínském 
kině zkušenosti s místním filmo-
vým divákem? Na co se v Radotíně 
nejvíc chodí?
Když to porovnám se svým působe-
ním v Příbrami, kde jsme byli jediným 
kinem pro celé město i  široké okolí, 
tak tady nám nechodí na filmy mládež 
ve věku od zhruba 13 do 25 let. Filmy 
jako Duna, Ethernals nebo Matrix 
mají málo návštěvníků. Mladí diváci 
raději jezdí do multiplexů. Přesto si 
nemohu dovolit tyto filmy do nabídky 
nezařadit.

Kdo tedy v Radotíně do kina přede-
vším chodí?
Jsou to maminky s  dětmi, senioři 
a  lidé nad 35 let. A  pro ty se budu 
snažit dělat maximum, aby byli spo-
kojení. Přemýšlím o  tom, jestli by 
nestálo za to udělat radotínské kino 
vyloženě rodinným. A  ještě více 
ho tímto směrem vyprofilovat. Až 
skončí covid, chci častěji spolupra-
covat se seniory, školkami i  mat-
kami. Ale ani na mladé diváky neza-
nevřeme.

Promítáte od středy do neděle. Jaké 
filmy uvádíte v jednotlivé dny?
Odpoledne od pátku do neděle se 
zaměřujeme na děti a  na rodinné 
filmy. Ale nedělní večer už patří arto-
vým filmům pro ty, kteří chtějí více 
o tom, co vidí, přemýšlet.

Co dalšího hodláte v kině změnit, 
aby nalákalo více diváků?
Plánuji představení více propojo-
vat s  městskými akcemi. Uvedeme 
nějaký film na téma pořádaných oslav. 
Vyzkoušel jsem si to loni s pořadateli 
Velké kunratické, se kterými jsem se 
spojil. Spousta účastníků tohoto běhu 
večer po závodě přijela do Radotína na 
film Zátopek a  jejich akce skončila až 
tady.

Vedl jste velké kino v Příbrami, nyní 
pracujete v menší budově s menším 
sálem. Jaký dojem na vás radotín-
ské kino dělá?
Je hodně útulné a  má velmi kvalitní 
technické zázemí. Zvuk je tu absolutně 
špičkový. Radotínské kino má cha-
risma a mnoho lidí to umí ocenit. 

Petr Buček

Petr Rybka s historickou promítačkou, která už se k promítání filmů 
nepoužívá. Současné projekce jsou plně digitální.

Radotínské kino má novou nabídku občerstvení. 
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Otevřete dveře 
masopustnímu veselí!
Někdy v roce 2014 
za mnou do Koru-
ny přišel tehdejší 
radní pro kulturu 
Petr Binhack s my-
šlenkou obnovit 
v  Radotíně ma-
sopustní průvody. 
Protože nic kulturního mi není cizí, 
hned mne to nadchlo. Jen jsem si to 
moc nedovedla představit právě v Ra-
dotíně. Tak jsme o  tom s Petrem i  se 
starostou uvažovali, přemýšleli, kudy 
s průvodem jít, jak celou akci pojmout, 
koho zapojit.

Petr Binhack mimo jiné spoluorga-
nizoval recesistickou akci Horymírova 
sváteční jízda, která v Radotíně otevírá 
jezdeckou sezonu. Tak jsme obě udá-
losti zkusili v roce 2015 spojit do jedné.

V Mníšku, kde bydlím, je masopust 
obnovený asi 17 let a pořádá ho místní 
spolek Rorejs spolu s ochotníky a mu-
zikanty. Nejdříve tam chodíval průvod 
jen krátce centrem městečka, na farní 
zahradu a na zámek, sousedé a kolem-
jdoucí jen tak opatrně pokukovali. Po-
stupně ale lidé začali průvodu otevírat 
svá srdce, zahrádky a  domy, rodiny 
i  školy se pustily s  dlouhým předsti-
hem do příprav maškar a  průvod se 
postupně více a více prodlužoval. Do-
konce jsme se začali s některými sou-
sedy předhánět v  kvalitě občerstvení 
i  vtipnosti masek. A  pozvolna začalo 
být ctí stát se součástí této tradice. 

V  roce 2020 se průvod táhl až do 
pozdního večera a  některé maškary 
musely být nakonec vezeny na voze, 
jak jsme byly znavené nejen divokými 
skoky v tanci.  Takže z osobní zku-
šenosti vím, že trakař či nějaký povoz 
pro unavené maškary je nezbytnost 
každé takovéto taškařice. 

Ono se na každé štaci, před domem 
či na zahradě, vlastně děje takové malé 
hudební divadlo, lidé tančí, zpívají, 
pijí, ochutnávají pohoštění a  pěstují 
sousedské vztahy. Jednou jsme doma 
vařili pro průvod pět litrů buřtguláše. 
Druhý den mi jeden pán v  Albertu 
věnoval pětikorunu do vozíku se slo-
vy, že k nám chodívá na masopust a že 
máme vždy nejlepší svařák, o gulášku 
nemluvě. To prostě potěší a zavazuje. 

Předloni jsme v  únoru zase svařo-
vali doma litry vína, vařili guláš a pak 
dlouze do tmy povídali se sousedy 
a vůbec netušili, že je to na delší dobu 
poslední zábava, sousedská objetí, 
tanec, popíjení, povídání bez roušek 
a omezení… 

V  Radotíně se letos masopustní 
oslava koná popáté. První čtyři roční-
ky byly spojeny s fajn člověkem Petrem 
Binhackem a  Horymírovou sváteční 
jízdou. Petře, díky tam nahoru! Letos 
bude masopust poprvé samostatnou 
akcí, a to především díky Divadelnímu 
spolku Gaudium, principálce a  tvůr-
čí ženě Vlastě Pilařové, ale také díky 
všem nadšeným sousedkám a  souse-
dům, hasičům, školkám, škole, zušce 
a mnoha dalším. 

Dokonce se po tři odpoledne budou 
konat pro rodiče i  prarodiče s  dětmi 
tvůrčí dílny a všichni se mohou zapojit 
do tvorby a šití masopustních maškar. 
A  opravdu se těším, jak bude Fajno-
vému dvoru v  našem novém Kultur-
ně-komunitním centru Koruna celá 
masopustní veselice, zabijačka, tanco-
vačka i strašlivý mord medvěda slušet. 

My kulturistky už masku máme. 
A co vy?

Dana Radová

Slovo kulturistkyMasopustní oslava rozveselí Radotín a celý Fajnový dvůr
Masopust, fašank, voračky či obecně karneval býval tradiční třídenní svátek mezi Vánocemi 
a postní dobou spojený s hodováním a veselím. Začíná vždy 6. ledna v období po svátku Tří králů 
a končí na Popeleční středu. Ta je svázaná s Velikonocemi a letos připadá na 2. března. Radotín si 
masopustní svátek připomene v sobotu 19. února lidovou veselicí, která se poprvé odehraje ve dvoře  
Kulturně-komunitního centra Koruna.

Popeleční středou vstupují křes-
ťané do postní doby, která trvá 
až do odpoledne Zeleného 

čtvrtka. Masopustní zvyky mají nej-
spíš původ už v  předkřesťanských 
slovanských oslavách konce zimy. 
Masopustní průvod měl za úkol způ-
sobit chaos, veselí, nepořádek a zatan-
čit si s děvčaty a před půstem si ještě 
trochu užít a  dosyta se najíst. Někdy 
se hrávala malá divadelní představení. 

Vzhledem k  tomu, že masopust byl 
spojen i  s  koledou, mohli si lidé také 
trochu přilepšit. K  masopustu dodnes 
patří maškary – například kobyla, 

medvěd s  medvědářem, hejtman, 
kominík a  další řemeslníci, policajt, 
ženich a  nevěsta, smrt, koza, cikánka, 
ras, šašek, bába s nůší, žid, Turek, muzi-
kanti a další. Nejvýznamnější postavou 
celého masopustního reje je však sám 
Masopust. Má kostým vyrobený ze 
spousty barevných kousků látek a růži-
ček a je mluvčím celého průvodu. 

Masky na masopustních průvodech 
mají svůj význam a  dlouhou historii. 
Nejstarší jsou zřejmě ty zvířecí. Každá 
maškara plnila určité poselství, měla 
svoji charakteristickou úlohu a typické 
chování, představovaly plodnost 

i  smrtelnost. Ty starší poukazovaly 
na úctu k přírodě, novější parodovaly 
různé postavy. Zajímavé je, že přestro-
jovat se dříve mohli pouze muži. To 
naštěstí dnes již neplatí a  je to dobře, 
což dámy z Divadelního spolku Gau-
dium každoročně v  Radotínském 
Masopustu dokazují. 

K  tomuto období se váže mnoho 
různých pořekadel, zvyků, scének 
i divadelních her. Rituály i zvyky se liší 
a  v  každé oblasti mívá masopust svá 
specifika, která se ale v průběhu doby 
měnila. Jedno rčení například říká, že 
„jak dívky o masopustním dni skáčou, 

tak vysoký jim vzroste len“. Často se 
ještě dnes někde při tanci s medvědem 
vysoko skáče, i  když jak se lze dočíst 
v knize Veselé chvíle v životě lidu čes-
kého od Čeňka Zíbrta (z  roku 1950), 
„tato pověra namnoze zanikla, když 
tam přestali pěstovat len a  konopí, 
jako například na Zbraslavsku a Smí-
chovsku, kdež v  masopustní úterý 
nikde se nepracuje, nýbrž hostinci 
při hudbě tančí, aby byl dlouhý ječ-
men a hojně zemčat“. Naši sousedé na 
Zbraslavi tento zvyk asi už nedodržují. 
Masopust ale slavíme dodnes.

A jaký bude ten letošní v Radotíně? 
Nebude sice třídenní, ale bude se 
konat poprvé na Fajnovém dvoře. 
Průvod vychází v sobotu 19. února ve 
13.30 hodin a povede jako každý rok 
od Koruny. V  jeho čele budou herci 
a  herečky DS Gaudium. Maškary 
a  muzikanty doprovodí bubeníci ze 
Základní umělecké školy Klementa 
Slavického, dobrovolní hasiči a  další. 
Cestou si zatančí s  kolemjdoucími 
i  s  těmi, co jim jednoduše otevřou 
dveře. Na tanec se starostou před rad-
nicí se těší medvěd i bába s nůší. 

Od radnice se průvod vydá zpět 
na Fajnový dvůr sídlící v  Kulturně-
-komunitním centru Koruna. Tam 
se bude hodovat už od 13 hodin 
a v 15 hodin začne kulturní program. 
Na novém pódiu zahrají Staročeští 
pardálové, bude se střílet na medvěda 
i  tančit. Na programu nebude chybět 
soutěž o  nejdivočeji tancující maš-
karu. Návštěvníci se mohou těšit na 
tradiční zabijačku, domácí pochutiny, 
slaná i sladká jídla, prostě na Fajnový 
dvůr plný dobrot a zábavy. 

Dana Radová

VÝZVA PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PŘIDAT K OSLAVÁM
Bydlíte v části Radotína, kudy půjde masopustní průvod? Rádi byste se připo-
jili k oslavám a pohostili maškary, zatančili si s medvědem a zajistili tak hoj-
nost rodině na celý rok? Nebo máte trakař či jiné „vozidlo“ pro znavené maš-
kary? Pak neváhejte a napište na lenkatrhy@gmail.com a my se s vámi na 
všem domluvíme. Trasa průvodu povede přes náměstí Osvoboditelů směrem 
k poště, se zastávkou v cukrárně Hanny, dále kolem Alberta, přes železniční 
koleje v ulici Na Betonce, průvod poté bude pokračovat ke světelné křižo-
vatce na Horymírově náměstí a konečně do ulice Václava Balého k radnici, se 
zastávkou v kavárně Pelíšky. Stejnou trasou se masopustní průvod vydá zpět 
ke Koruně. Těšíme se na nová místa, na kterých masopustní průvod zastaví, 
a na společné veselí. 

P.S. Do výroby masopustní masky se je možné pustit vždy ve středu 2., 9. 
a 16. února od 15 hodin v KKCK.

Organizátoři masopustu

Rej masek plánuje i letos průvod po Radotíně.

Dobrovolní hasiči se připojí ve svých historických uniformách. Nemůžou chybět ani muzikanti.

Součástí průvodu bývá tradičně medvěd.
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AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ MOHOU MĚNIT PROGRAM NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ.
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Výherci z minulého čísla:

Jaroslav Kincl, Radotín
Drahomíra Stínilová, Radotín
Věra Filová, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 14. 2. 2022 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Kulturně-komunitní 
centrum Koruna
www.centrumkoruna.cz

přijme finanční a kulturní referentku 
na plný úvazek

požadavky: praxe v administrativě,
SŠ vzdělání, pečlivost,

znalost MS Excel,
nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail
dana.radova@praha16.eu

Volná pracovní pozice – Honda Chuchle!!!!!

Do našeho kolektivu přijmeme komunikativního a zručného kolegu na pozici 

ODBORNÝ PRODEJCE

Náplň práce: odborně poradit, doporučit a prodávat zahradní techniku a další 
sortiment značky HONDA, EGO, SELVO, VARI.

Nabízíme: výhodné platové podmínky, pracovní poměr na dobu neurčitou, 
dovolenou v délce 25 dní, možnost závodního stravování, příspěvek na stravu 

a další benefity.
Požadujeme: příjemné vystupování, komunikativnost, týmového ducha, technické 

zaměření výhodou, základní znalost práce s PC, řidičský průkaz sk. B 
To vše v zázemí rodinné firmy BG Technik cs, a.s. 

U závodiště 251/8 Praha 5 Velká Chuchle.
Více informací na tel.: +420 602 232 746 a emajlu: jaroslav.jungwirth@bgtechnik.cz

RESTAURACE U BŮČKA 
Praha 5 – Slivenec

PŘIJME KUCHAŘE/KU
KRÁTKÝ–DLOUHÝ TÝDEN
VÍCE INFO NA TEL. 737 711 968

info@restauraceubucka.cz www.restauraceubucka.cz
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Akce je hrazena z

Vylosovaní úspěšní luštitelé 
z únorového vydání novin 
získávají dvě vstupenky podle 
vlastního výběru do Kina 
Radotín.
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Azyl pro zvířata pečuje nejen o problémové psy

Na samotě mezi Ořechem a  Chý-
nicí sídlí Voříškov – azyl zaměřený 
například na čtyřnohé chlupáče, 

kteří mají za sebou problémy se svými 
páníčky nebo jinými lidmi. Zdejší péče 
je má celkově zklidnit, naučit respektu, 
komunikaci a  vrátit do nového života. 
„Velké útulky pro odložené a nalezené psy 
nemají kapacitu na individuální práci. Ve 
Voříškově se specializujeme na problé-
mové jedince, nejčastěji někoho pokousali 
a museli od svých majitelů pryč. Někdy je 
na vině i nevhodné křížení plemen,“ říká 
Anežka Jedličková z  azylu pro opuštěné 
a týrané psy i další zvířata. 

Pracovníci azylu nepečují jen o  zdra-
votní stav svých svěřenců, ale také o jejich pohodu. Aby ztratili obavy z okolí, které jsou nejčastější příčinou jejich 
problematické reakce. „Pokud se nám to podaří, může pejsek zamířit po několika měsících k novým majitelům. 
Někdy jeho zklidnění ale trvá i rok nebo ještě déle,“ popisuje Anežka Jedličková.

Na internetových stránkách www.voriskov.cz nabízí azylové zařízení zapojení veřejnosti. Zájemci se mohou při-
hlásit k venčení pejsků – ale jen těch, se kterými je to bezpečné. Možností je také přispět finančním nebo věcným 
darem. Mezi podporovatele Voříškova patří Petr Šiška, majitel společnosti PORSIS VZ. „S organizacemi pečujícími 
o psy spolupracuji dlouhodobě. S projektem Voříškova jsem se seznámil nedávno a rozhodnul jsem se psí azyl 
podporovat,“ říká Petr Šiška. 

Součástí Voříškova je psí hotel, žijí zde však také pštrosi, koně nebo jiná domácí zvířata.
(pr)

INZERUJTE U NÁS
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Plavecká škola chválí bazén za jeho vodu i prosklenou fasádu
Letos v červnu uplynou tři roky od otevření krytého bazénu. Žáci radotínské základní školy i z dalších škol chodí každý týden 
na hodinu plavání. Jaké dělají pokroky?

„Naše výuka stojí na zá-
kladních plaveckých do-
vednostech. Děti se učí 

správně vydechovat do vody, splývat, 
vylepšujeme jednotlivé způsoby pla-
vání od prsou přes kraula až po znak. 
A děti vedeme k tomu, aby uměly vy-
řešit ve vodě kritické situace,“ říká Ro-
man Papcún z plavecké školy Betynka, 
který má na starost všechny plavecké 
kurzy pod hlavičkou této organizace 
v  radotínském bazénu. Kromě dopo-
ledních žákovských lekcí, které navště-
vují všechny ročníky zdejší základní 
školy, se plavecká škola stará o širokou 

nabídku sahající od hodin pro děti 
s rodiči přes kurzy pro dospělé až po 
plavecký oddíl.

Betynka působí v  Praze v  několika 
bazénech, radotínskou plaveckou halu 
si její pracovníci velmi pochvalují. 
„Voda tady není příliš chemická, jin-
de máme vysušenou kůži, pálí nás oči, 
tady je to mnohem lepší,“ říká Marti-
na Ježková, majitelka školy Betynka. 
Její kolega Roman Papcún vyzdvihuje 
prosklenou jižní stranu budovy, přes 
kterou po celý den přichází k bazénu 
velké množství světla a často také pří-
mého slunce. „Nikam jinam nechci, 

v  Radotíně se mi pracuje nejlíp. Že 
mají radotínské děti možnost plavat 
každý týden od první až do deváté tří-
dy, je naprosto výjimečné,“ říká bývalý 
plavecký závodník. 

Jako plus uvádí také velkou vířiv-
ku, kterou lektoři využívají při výuce. 
Některé děti v ní překonávají prvotní 
strach z vody, v její teplé vodě se uvolní. 
A pro všechny ostatní je pobyt v teplé 
a bublající vodě příjemnou odměnou 
na závěr lekce. Výhodou pro lektory je 
také konstrukce radotínského bazénu 
s plynulým přechodem mezi hladinou 
a okolní podlahou. Mohou tak rychle 
přecházet mezi výukou ve vodě a  na 
suchu, z břehu totiž mají lepší přehled 
o plaveckých pohybech.

V době koronavirové epidemie čas-
to lektoři dostávají otázku, jak moc se 
ve vodě nákaza může šířit. „Žádnou 
relevantní studii jsme k  tomu nena-
šli. Je ale zajímavé, že nikdo z lektorů 
se nenakazil. Možná je to tím, že jsou  
neustále v čistém prostředí a chlor ve 
vodě působí jako dezinfekce,“ říká 
Martina Ježková. Epidemie však výuku 
plavání narušila. Některé děti zůstaly 
trochu pozadu, ale v  tomto školním 
roce už se jejich plavecké schopnos-
ti vyrovnávají. Provoz bazénu navíc 
musí akceptovat koronavirová pravi-
dla, skupinky dětí z  různých školek 
nebo škol se tak napřímo nepotkávají.

Škola Betynka staví svou výuku 
hodně na hrách. „Děti si často neuvě-
domují, že se právě učí sebezáchranu 
ve vodě, myslí si, že jde o hru. Napří-
klad se zády k bazénu v řadě navzájem 
propletou rukama a  my je jako do-
mino žduchneme do vody. Je to baví, 
a přitom si zkoušejí, jaké to je, kdyby 
někde náhle spadli do rybníka,“ říká 
Martina Ježková. Žáci prvního stupně 
míří ve výuce k tomu, aby bez přestáv-
ky uplavali pět minut, což odpovídá 
asi 150 metrům. Větší děti mají zvládat 
ještě delší vzdálenost. „Důležité je, aby 
si děti uměly samy odhadnout, kolik 

toho zvládnou uplavat. I menší děti by 
bez problémů v létě měly přeplavat na 
délku sousední biotop,“ dodává Ro-
man Papcún.

Kromě výuky plavání se je možné 
v radotínském bazénu zapsat také na-
příklad na vodní aerobic, na plavání 
s  ploutvemi nebo na akvabely. Vý-
borným plavcům škola nabízí účast 
v plaveckém oddílu. „Už v něm máme 
asi tři desítky dětí a  právě hledáme 
sponzory, kteří by náš sportovní od-
díl podporovali,“ uzavírá Martina 
Ježková. 

Petr Buček

INFO

JAK SE ČISTÍ VODA V RADOTÍNSKÉM BAZÉNU
Bazén mezi školou a biotopem využívá úpravu vody s pomocí elektrolýzy 
běžné kuchyňské soli. Během tohoto procesu se sůl přemění na chlornan 
sodný, který likviduje nežádoucí bakterie a viry. Solné zařízení nezpůso-
buje dráždění očí, svědění pokožky, takto připravený chlor není ani moc cítit. 
Obvykle ho dobře snášejí lidé citliví na tuto látku. 
Chlornan sodný vzniká v zázemí radotínského bazénu ze solanky. Z pětiset-
litrové nádrže se slaný roztok pomocí čerpadla nasaje do výrobníku chloru. 
Takto vyrobená látka se přepouští do nádrže s objemem 2,5 m3, ze které 
proudí do recirkulačního okruhu a čistí bazénovou vodu.
Zařízení je kompaktní a nevyžaduje obsluhu kvalifikovaným personálem. 
Výroba chloridu sodíku metodou elektrolýzy přímo na místě má ještě jednu 
výhodu – paralelně s výrobou chlornanu sodného vytváří také dioxid chloru 
a mikro skupenství ozonu. Tyto dvě látky jsou samy o sobě silným a pro čistou 
vodu žádoucím okysličovadlem. Při souběžném působení s chlornanem sod-
ným se tak dosahuje vysoké efektivity úpravy vody.

Oštěpař je nejlepší v republice mezi dorostenci
Loňskou atletickou sezonu významně ovlivnil koronavirus. Halová sezona 
musela být zrušena, epidemie způsobila také zákaz trénování nebo odřek-
nutí některých letních závodů. Přesto se atletům z radotínského oddílu 
podařilo uspořádat několik závodů, zúčastnili se mistrovství republiky 
a oštěpař Ondřej Kříž dokonce oblékl reprezentační dres.

Nejlepším radotínským závod-
níkem uplynulé sezony byl 
zástupce v  hodu oštěpem. 

Ondřej Kříž potvrdil svou příslušnost 
k  absolutní špičce na dorosteneckém 
mistrovství České republiky, kde zís-
kal stříbrnou medaili. Sezonu zakončil 
dokonce jako republiková dorostenecká 
jednička. Své náčiní vážící 700  gramů 
poslal na metu 65,69  m a  o  více než 
metr předčil nejbližšího konkurenta. 
Jeho „velehod“ ale přišel na republiko-
vém šampionátu do 22 let, kde již házel 
800gramovým oštěpem. Ten dolétl do 

vzdálenosti 67,94 m a  v  konkurenci 
o  pět let starších závodníků obsadil 
výborné čtvrté místo. Svými výkony 
se dostal i  do dorosteneckého repre-
zentačního družstva a na mezistátním 
utkání v konkurenci oštěpařů z Maďar-
ska, Polska a Slovenska obsadil krásné 
třetí místo z osmi závodníků.

SEZONA ZAČALA V ČERVNU
Jaká byla loňská sezona pro ostatní 
atlety z  klubu SC Radotín? Korona-
virus rázně zasáhl zejména do zimní 
části sezony, halová část byla určena 

jen reprezentantům. Opatření byla 
bohužel taková, že radotínští atleti 
nemohli trénovat ani na stadionu. 
Tréninky probíhaly formou indivi-
duálních plánů, online tréninků a růz-
ných výzev.

Tréninky na stadionu začaly až 
v  květnu a  rychle se rozjely naplno. 
„Sezonu jsme 2. června s  dalšími 
230  oddíly z  celé republiky otevřeli 
akcí Atleti spolu. V jejím rámci jsme 
uspořádali hned dva závody. Na sta-
dionu závodily kategorie od mladšího 
žactva po dospělé. U základní školy se 

utkávali ti nejmenší. Napočítali jsme 
téměř 200 startujících,“ říká Petr Dub-
ský, vedoucí radotínské atletiky.

Sezona se poté rozjela na plné obrátky. 
„V družstvech nám soutěžilo sedm týmů 
a všem se dařilo. Ve druhé lize závodili 
muži, kteří po třech kolech obsadili slu-
šivou šestou příčku z  devíti účastníků. 
Slušně si vedli i  dorostenci. V  nabité 
pražské soutěži skončili čtvrtí a  až za 
nimi se umístily výběry Dukly, Slavie, 
Sparty nebo USK Praha,“ vypočítává 
loňské výsledky družstev Petr Dubský. 

Své kvality potvrdili starší žáci 
i žákyně. Žáci dokonce jedno ze dvou 
kvalifikačních kol vyhráli a  žákyně 
byly dvakrát třetí (z  devíti družstev) 
a  na oba týmy čekalo zářijové finále, 
kde porovnaly síly s  nejlepšími. Oba 

NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI
Také v  soutěžích jednotlivců zazna-
menali radotínští atleti několik 
skvělých výkonů. Za zmínku stojí 
především oddílové rekordy Petry 
Melicherové (výška žen, s  výkonem 
165 cm), Honzy Šedivého (trojskok 
mužů, 13,40 m), Martina Olšan-
ského (muži 800 m, 1:55,44 a 1000 m, 
2:28,01), Jaroslava Blažka (muži půl-
maraton, 1:14:39 a maraton, 2:30:31), 
Justýny Fílové (žákyně tyč, 2,03 m), 
Filipa Mrštného (žáci devítiboj, 
4216  bodů a  tyč, 2,63  m), Artěmije 
Novikova (přípravka 800 m, 2:35,03), 
Jakuba Vondráška (přípravka dálka, 
470 cm) a Emy Jámborové (přípravka 
800 m, 2:44,13).

Oddíl SC Radotín byl v  loňském 
roce aktivní i  jako pořadatel a  orga-
nizátor několika akcí. Atleti připravili 
buď na pronajatém stadionu FTVS, 
nebo na svém dvanáct závodů včetně 
přeborů Prahy ve vícebojích, jedno 
kolo družstev staršího žactva a v nepo-
slední řadě vydařený přebor Prahy 
v  přespolním běhu, který se konal 
na dostihovém závodišti ve Velké 
Chuchli. Zájmu se těšil také závod 
rodičů s dětmi, na který se přihlásilo 
80 týmů. Radotínský oddíl uspořádal 
rovněž tři atletická soustředění pro 
více než sto svých členů a několik pří-
městských táborů.

Pokračuje snaha o  rekonstrukci sta-
dionu, kterou komplikuje situace na 
Národní sportovní agentuře a  její pro-
dlení s vyhodnocením podaných žádostí. 
Vše snad dopadne dobře a rekonstrukce 
proběhne ještě letos. „Doufáme, že nad-
cházející rok již nebude tak kompliko-
vaný a  krom sportovních úspěchů se 
budeme těšit i z rekonstrukce stadionu,“ 
říká Petr Dubský. 

(atl)

Vířivka slouží při výuce plavání jako odměna, ale také je místem, kde děti 
překonávají strach z vody.

Družstvo mužů nastupuje ve druhé lize.

Nejlepší dorostenecký oštěpař 
republiky Ondřej Kříž
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týmy obsadily shodně deváté místo, 
které jim patří i  v  celkovém hodno-
cení – z 21 týmů z celé Prahy. V mlad-
ším žactvu reprezentovala Radotín 
hned dvě smíšená družstva. Družstvo 
A  postoupilo ze semifinále do finále 
B, kde značně poznamenané karan-
ténami obsadilo osmou a  zároveň 
16. příčku v Praze. Družstvo B skon-
čilo 32. mezi 40 týmy.
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Zvonohra, burza oblečení i divadelní derniéra

S derniérou představení Café Robinson s podtitulem Poetická 
kavárna pro dospělé vystoupil v Koruně Divadelní spolek 
Gaudium. 

Vzpomínka na Vánoce: Druhý svátek vánoční byl opět 
v Radotíně spojený s koncertem Pražské mobilní zvonohry. 

V centru Pod jednou střechou pokračují dny s deskovými hrami.

Klub aktivních a nestárnoucích pokračuje ve svých výpravách. Tento-
krát se vydal na výšlap na keltské oppidum Závist nad Zbraslaví. 

Zvířecí obyvatelé Koruny už mají své pravidelné 
pečovatele.

Novinkou na programu Kulturně-komunitního centra 
Koruna je swap – burza neboli výměna oděvů. Někomu 
už se nehodí, ale jinému použité oblečení ještě udělá 
radost…
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Městská část Praha 16  vás srdečně zve na

NA FAJNOVÉM DVOŘE

13:00–17:30  zabijačkové hody, točené pivo, fajnová káva, 
čokoláda a punč, svařák, grog, domácí dezerty, pekárna Mareš a synové, 

tyrolské delikatesy, sýry, keramika, šperky, svíčky aj.

13:00–17:30  tvořivé dílny s Petrklíčem    13:30–14:30  masopustní průvod k radnici a zpět
14:45–15:00   Vystoupení Bubeníků ZUŠ Klementa Slavického a MŠ Radotín

15:00–15:30   DS Gaudium – maškarní rej, picnutí medvěda

15:45–17:30   Staropražští Pardálové – staropražské písně

16:30–16:45   Sólo nejlepších maškar

čokoláda a punč, svařák, grog, domácí dezerty, pekárna Mareš a synové, čokoláda a punč, svařák, grog, domácí dezerty, pekárna Mareš a synové, čokoláda a punč, svařák, grog, domácí dezerty, pekárna Mareš a synové, 

13:00–17:30  13:00–17:30  13:00–17:30  
14:45–15:00   Vystoupení Bubeníků ZUŠ Klementa Slavického a MŠ RadotínVystoupení Bubeníků ZUŠ Klementa Slavického a MŠ Radotín

masopustní průvod k radnici a zpětmasopustní průvod k radnici a zpětmasopustní průvod k radnici a zpětmasopustní průvod k radnici a zpět

www.praha16.eu
www.centrumkoruna.cz


