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Zprávy 
z úřadu
Radnice vypsala 
dotace, hledá se 
přísedící k soudu  

Radotín má 
svou akropoli
Rozhovor s teatrologem 
a nakladatelem Janem 
Dvořákem 

Když 
v minulosti 
udeřily 
mrazy
Jak jsme si užívali 
zimní měsíce na 
bruslích i na lyžích 
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Vážení  
spoluobčané,

v lednu jsme 
si připomněli 
jeden z největ-
ších a lidsky 
n e j s i l n ě j š í c h 
momentů naší 
novodobé historie – smrt Jana Pala-
cha. Nedá mi než se k odkazu studenta 
historie Univerzity Karlovy vrátit ještě 
v rámci tohoto úvodníku. Jeho čin je 
vhodné neustále připomínat. 
Jan Palach se stal nesporným hrdinou 
naší historie. Na protest proti okupu-
jícím tankům a početné armádě tak 
zvaných spřátelených vojsk na našem 
území se na Václavském náměstí nevá-
hal polít benzinem a demonstrativně 
zapálit, aby národ vyburcoval z letargie. 
Dá se říct, že nás mnohé čin Jana Palacha 
starý přesně 50 let spojuje. Že rozumíme 
jeho odkazu, který je stále živý a stále, či 
dokonce i více aktuální. A to je v době, 
kdy se události z minulosti i současnosti 
různě zpochybňují s pomocí smyšle-
ných faktů, velmi důležité. Tehdy nebylo 
o nepříteli pochyb. Do Českosloven-
ska přijela okupační vojska, a nakonec 
zůstala více než 20 let.
Čin Jana Palacha nebyl ojedinělý, měl 
několik následovníků. A zůstával a žil 
dál v mysli lidí. V roce 1989, k připo-
menutí 20. výročí sebeupálení mladého 
studenta, následovala tak zvaná pala-
chiáda neboli Palachův týden. Jednalo 
se o občanské nepokoje pořádané opět 
na Václavském náměstí. Totalitní komu-
nistický režim je tvrdě potlačil, ale na 
události listopadu 1989 už nestačil. 
Letos na podzim si připomeneme 
30. výročí sametové revoluce. Já si přeji, 
aby v této zemi nikdo a již nikdy nemu-
sel sahat k zoufalým činům a mohli jsme 
si užívat všeho, pro co Jan Palach položil 
svůj mladý život. A také abychom našli 
více témat, která nás spojují, než rozdě-
lují, jak se o to někteří čelní politici snaží.

Váš Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 (Radotín)

jedno vozidlo, někdy vlastní třeba i tři 
auta,“ upozorňuje radotínský starosta 
Karel Hanzlík a dodává: ,,Situaci ještě 
zhoršuje skutečnost, že každý pracovní den 
směřuje ze Středočeského kraje do Prahy 
dalších více než 350 tisíc aut.“ Doprava tak 
narůstá, silnice mnohdy rozšiřovat nelze 
a přibývá problémů s parkováním.

Radnice Prahy 16 se proto tématem 
dopravy pravidelně zabývá. „Dochází 
k úpravám parkovacích míst takovým 
způsobem, aby odstavená auta neza-
těžovala obyvatele míst, kde vozidla 
parkují. V problematických oblastech 
hledáme shodu s místními občany. 

Začněme trochou statistiky. Celá 
Praha zažívá ve své dosavadní 
historii nevídaný boom automo-

bilové dopravy. Podle údajů Technické 
správy komunikací hlavního města 
Prahy (TSK) vlastnilo na konci roku 
2017 v průměru každých 1000 obyva-
tel rekordních 652 osobních aut. Jedno 
vozidlo v Praze tak statisticky připadá 
na 1,5 obyvatele. V celém Česku je to 
1,9 člověka na osobní auto. 

Pražské úřady registrují u svých občanů 
celkem 845 tisíc automobilů. „Radotín 
v tomto ohledu není výjimkou. Počet aut 
roste, mnohým rodinám dnes nestačí 

Zároveň však chceme řidičům umož-
nit, aby si, kde to jen jde, mohli dojet 
na nákupy, na úřady, k nádraží nebo za 
zábavou,“ uvádí Karel Hanzlík.

Velké změny v parkování v centru 
Radotína se odehrály v roce 2016. 
Dotkly se například Vrážské ulice 
a jejího okolí u vlakového nádraží. 
Tato lokalita trpěla v minulosti návaly 
řidičů, kteří ráno auto odstavili, pře-
stoupili na vlak a vrátili se až odpo-
ledne nebo večer. Radotínští obyvatelé 
pak během dne neměli kde zaparkovat, 
když si chtěli nakoupit, něco vyřídit 
nebo vyzvednout člena rodiny u vlaku. 

Slovo starosty Přibývá aut i problémů s parkováním
Nejen Radotín trpí kvůli stále narůstající dopravě. Jedním z největších problémů je parkování aut. 
Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky spojené s odstavováním osobních vozidel. Ne každý 
například ví, že se radotínská radnice a Úřad městské části Praha 16 v oblasti rezidenčního parkování 
musí řídit systémem schváleným pro celé hlavní město. Zavést svá vlastní pravidla nemůže.

Od roku 2016 je v okolí nádraží dost 
míst s časově omezeným stáním pro 
automobily, nanejvýš dvouhodinovým. 
Pro parkování je na takových místech 
nutné viditelně umístit za čelní sklo 
parkovací hodiny či kotouče. 

Na druhé straně kolejiště, vedle par-
koviště P+R, vznikla velká bezplatná 
odstavná plocha. Na jejím příkladu je 
patrné, jak řidiči rychle využijí každé 
nově vzniklé možnosti k parkování. 
Stačilo několik měsíců a plocha mezi 
nádražím a sokolovnou se každý pra-
covní den začala rychle plnit do posled-
ního místa. V prostoru dnešního par-
koviště P+R by měl v příštích letech 
vzniknout parkovací dům. „Jednáme 
s Magistrátem hlavního města Prahy 
o přidělení dotace na dům pro 240 aut,“ 
potvrzuje místostarosta Radotína  
Miroslav Knotek.

Nová parkovací místa jsou od roku 2017 
k dispozici u sídliště na náměstí Osvo-
boditelů. V Loučanské ulici před školou 
zase došlo k úpravám, které měly za cíl 
zklidnit dopravu v této oblasti. Dříve se 
stávalo, že si řidiči dlouhou rovinku před 
školou pletli se závodní dráhou a davy 
dětí míjeli ve velké rychlosti. Oblast mezi 
světelnou křižovatkou na Horymírově 
náměstí a Biotopem přitom čekají další 
změny v parkování. Především obyvatelé 
Rymáně si stěžují na zvýšený provoz ve 
své lokalitě. 

Petr Buček
Pokračování na str. 3

Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA: 
4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Nová ŠKODA FABIA nyní ještě dostupnější
Využijte nyní nabídky nových vozů ŠKODA FABIA s motory 1,0 MPI 
s výkony 44 a 55 kW za akční cenu 236 900 Kč při platbě 
v hotovosti. 

Zeptejte se našich prodejců nebo se rovnou přijďte přesvědčit k nám 
na salon.

novaskodafabia.cz

* ilustrativní obrázek

NOVÁ ŠKODA FABIA
ZA AKČNÍ CENU

Číslo 2/2019
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Loučanská ulice ještě před posledními úpravami provozu.  
Ke školám je i po změnách dopravního značení lepší ráno před osmou hodinou autem vůbec nezajíždět.
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Dotační pravidla se vztahují na 
poskytování příspěvků z roz-
počtu Městské části Praha 16, 

příspěvek mohou získat výhradně 
nestátní obecně prospěšné organizace, 
fyzické i právnické osoby a školní kluby. 
Hlásit se lze pouze v případě, že jsou 
právnickými osobami s účetnictvím 
vedeným samostatně od účetnictví školy 
a působí na území Radotína v oblastech 
volného času, sportu a kultury. 

Účelem poskytování finančních pro-
středků je zajistit spolufinancování 
činnosti a rozvoje aktivit volného 

Rada vyhlásila dotační program  
za více než milion korun

času v případech, kdy není možné 
krýt tyto náklady v plné výši z pro-
středků žadatele. Cílem poskyto-
vání dotací z rozpočtu Městské části 
Praha 16 je podpora celoroční čin-
nosti subjektů i jednorázových vol-
nočasových, sportovních, kulturních 
a společenských akcí určených pro 
obyvatele této městské části všech 
věkových skupin nebo prezentují-
cích městskou část. 

Žádost o dotaci na předepsaném for-
muláři a zpracované projekty se při-
jímají prostřednictvím podatelny na 

Úřadu městské části Praha 16, Václava 
Balého 23, v termínu do 28. 2. 2019 
do 12 hodin pro akce konané od 
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Obálka 
s materiály bude zřetelně označena 
heslem „Dotace“. 

Vypsání dotačních řízení neziskovým 
organizacím ze strany radotínské rad-
nice je tradiční záležitostí, dotace jsou 
udělovány každoročně již od roku 
2005, kdy byla rozdělena částka 300 
tisíc korun. Letos je na projekty stejně 
jako v loňském roce určena suma ve 
výši 1,1 milionu korun. 

Informace ke zpracování projektů, schvá-
lená pravidla a další podrobnosti poskytne 
Úsek školství, mládeže, TV a kultury 
Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16, e-mail:  
iveta.krejci@praha16.eu, tel. 234 128 102.

Souhrnné informace k dotačnímu 
řízení naleznete na internetových 
stránkách www.praha16.eu. 

Iveta Krejčí

Obvodní soud pro Prahu 5 oslo-
vil Městskou část Praha 16 se 
žádostí o volbu nových příse-

dících.

Obecné předpoklady pro výkon 
funkce přísedícího jsou stanoveny 
ustanovením § 60 odst. 1 zákona 
o soudech a soudcích. Podle nich 
může být přísedícím ustanoven 
státní občan České republiky způso-
bilý k právním úkonům, bezúhonný, 
jehož zkušenosti a morální vlastnosti 
dávají záruku, že bude svou funkci 
řádně zastávat, který v den ustanovení 
dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí 
se svým ustanovením za přísedícího 
a s přidělením k určitému soudu.

U kandidátů na funkci přísedícího 
narozených před 1. prosincem 1971 je 
navíc nezbytné splnit požadavky před-
vídané § 60 odst. 4 zákona o soudech 
a soudcích, resp. zákona o předpo-
kladech pro výkon některých funkcí, 
jenž vymezuje okolnosti, za kterých 
nemůže být kandidát do funkce pří-
sedícího ustanoven. Neexistence pře-

Městská část Praha 16 hledá kandidáty na 
přísedící k soudu

kážek k výkonu funkce přísedícího 
podle tohoto zákona prokazuje ucha-
zeč „lustračním osvědčením“ a čest-
ným prohlášením.

Dle ustanovení § 64 odst. 4 zákona 
o soudech a soudcích může zastupitel-
stvo obce z kandidátů na funkci příse-
dícího zvolit přísedícím jen takového 
občana, který je přihlášen k trvalému 
pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž 
je do funkce volen – tedy v Radotíně, 
a současně v obvodu soudu, pro který 
je do funkce volen nebo který v těchto 
obvodech pracuje.

Na základě výše uvedené žádosti si 
dovolujeme oslovit širokou veřej-
nost: případní kandidáti, kteří by měli 
zájem o výkon uvedené funkce a spl-
ňovali shora stanovené zákonné pod-
mínky, by měli své přihlášky zaslat na 
adresu Městská část Praha 16, Václava 
Balého 23, 153 00 Praha-Radotín, 
k rukám vedoucího Odboru občan-
sko správního, a to nejpozději do 
20. 2. 2019. 

Gregor Dušička

Rada městské části Praha 16 rozhodla na svém zasedání 16. ledna 2019 o vyhlášení Dotačního 
programu v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2019. Rozděleno bude celkem 
1,1 milionu korun.

Krátce starosti jeho správce – společnost 
Technologie hlavního města Prahy.

Až do konce února bude i ve 
správním obvodu Praha 16 

probíhat ve vybraných domácnos-
tech celorepublikový průzkum 
o představách obyvatel ČR týkající 
se domácí i mezinárodní politické 
situace. Provádět ho bude nezávislá 
výzkumná společnost Median pro 
mezinárodní šetření s názvem Poli-
tické postoje. Odpovědi jsou podle 
zástupců Medianu zcela anonymní 
a budou použity v rámci souhrnných 
údajů. Dotazování trvá ve většině 
případů 25 minut.

Městská část Praha 16 hledá 
dva nové zaměstnance 

s nástupem od 18. února 2019. 
V prvním případě se jedná o obsa-
zení postu asistentky nebo asis-
tenta vedení úřadu – komplexní 
sekretářské práce pro vedení 
úřadu včetně přípravy podkladů 
pro jednání starosty, místostarosty 
a radních, pořizování zápisů z jed-

Unikátní číselný kód každého 
ze 130 tisíc pražských sloupů 

veřejného osvětlení, který je 
i skvělou pomůckou záchran-
ného systému, dostane moderní 
přepis do QR kódu. Číslo vyra-
žené na štítku připevněném na 
sloup lampy slouží jak k lokalizaci 
lampy při hlášení její poruchy, tak 
i k snadné orientaci operátorů tís-
ňových linek. Ti mají k dispozici 
celou databázi těchto čísel, a když 
jim volající nahlásí číslo nejbliž-
šího sloupu veřejného osvětlení, 
mohou k němu ihned vyslat pomoc. 
Nyní se počítá s dalším rozšířením 
databáze o QR kódy, které by bylo 
možné načíst do mobilu a odeslat 
na dispečink. Konkrétní využití 
včetně informací navázaných na 
kódy se bude ještě probírat mezi 
městem a složkami integrovaného 
záchranného systému. Modernizo-
vané štítky by se měly na stožá-
rech pražského veřejného osvět-
lení začít objevovat už v průběhu 
roku 2019. Přeznačení bude mít na 

nání zastupitelstva, rady či nejrůz-
nějších porad. Pracovní poměr je 
na dobu neurčitou. 

Druhé volné pracovní místo je k dis-
pozici v odboru Kancelář úřadu, 
Úsek propagace. Jde také o hlavní 
pracovní činnost zaměstnance, 
který bude připravovat články 
a další podklady pro elektronická 
média, Noviny Prahy 16, spravovat 
webové stránky Praha16.eu, extra-
net či facebookový profil městské 
části. Bližší informace najdete na 
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce nebo na 
informačních tabulích v Radotíně.

Až do 31. března bude úplně 
uzavřena ulice Lošetická 

v Radotíně. Důvodem je pokra-
čování pokládky sítí technického 
vybavení a rekonstrukce komu-
nikace. Jde o tzv. posuvný zábor 
komunikace, který vede podle 
postupu prací od slepé části smě-
rem k Příbramské ulici. Zhotovite-
lem stavby je Čermák a Hracho-
vec, a. s.

Stojíte o rychlejší příjezd 
bezpečnostní služby?

Majitelé radotínských nemo-
vitostí napojených na pult 
centrální ochrany nejsou 

spokojení s dojezdovými časy zásaho-
vých vozidel, které jsou příliš dlouhé. 
Radotínský občan David Miklas proto 
vyjednává s místními bezpečnostními 
agenturami a zjišťuje, zda se najde 
dost zájemců o tyto služby. Pokud 
jich bude více než nyní, vznikne nové 
výjezdové místo zásahového vozidla 
přímo v Radotíně. V takovém případě 
by se zrychlil příjezd pracovníků agen-
tur ke zdejším domům a bytům.

„Ačkoliv bezpečnostní služby dnes sli-
bují, že do Radotína dorazí nanejvýš 
do 20 minut, podle mých zkušeností to 
nestíhají dříve než za 30 minut,“ uvádí 
David Miklas a dodává: „Proto jsem 

začal zjišťovat, proč není zásahové auto 
přímo v Radotíně.“ Bezpečnostní agen-
tura mu nabídla řešení. Pokud dá dohro-
mady několik desítek zájemců o jejich 
služby, zajistí zásahové vozidlo pro 
Radotín. Dojezd po vyhlášení poplachu 
by se tak zkrátil na několik minut.

„Chci se proto Radotíňáků touto ces-
tou nezávazně zeptat, zda by měli 
o službu zájem. Pokud se sejde dosta-
tek možných zákazníků, projednám 
s místní bezpečnostní firmou kon-
krétní nabídku,“ slibuje David Miklas.

Formulář zjišťující zájem o výjez-
dové vozidlo v Radotíně je k dis-
pozici na internetových stránkách 
www.zijemeradotinem.cz.

(buč)
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Radotínská radnice podpoří jako každý rok volnočasové aktivity.
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Obvodní soud pro Prahu 5 hledá přísedící.
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Otázky a odpovědi okolo parkování v Radotíně

Pokračování ze str. 1

Může radotínská radnice vy-
hradit místním obyvatelům 
parkovací místa na veřejné 

komunikaci před jejich domy?
V oblasti rezidenčního parkování (mod-
ré zóny) musí Městská část Praha 16 
využít systém schválený Magistrátem 
pro celé území hlavního města. Jiný, na-
příklad bezplatný systém pro rezidenty, 
zavést nemůže. Pokud by tedy obyvatelé 
některé části Radotína lpěli na zavedení 
modrých zón, znamenalo by to, že za 
první auto vybavené povolením k  par-
kování zaplatí každý rok 1200 korun a za 
druhé nejméně 7000 korun.

Proč není v  ulicích více policistů 
a  nepokutují špatně zaparkovaná 
auta?
Městská policie trpí v celé Praze velkým 
nedostatkem pracovníků. V metropoli 
chybí okolo 300 strážníků, což se dotý-
ká i Radotína. Proto není v ulicích tolik 
strážců zákona, kolik by si představo-
valo vedení radnice i občané. Městská 
policie letos začne osazovat v  Radotí-
ně na špatně zaparkovaná vozidla tak 
zvané botičky. V roce 2018 došlo také 
k  další změně: Strážníci už nevkládají 
papírové bločky za stěrač špatně parku-
jících aut, ale v souladu s nařízením ce-
lopražského ředitelství městské policie 
využívají systém elektronické evidence 
pokut. Majitel vozu se tak často o pře-
stupku dozví až z  úředního dopisu se 
značným zpožděním. 

Jak bude vypadat parkování v okolí 
Biotopu po dobudování krytého ba-
zénu?
Na místě tújového bludiště vznikne 
parkoviště pro 75 vozidel, se kterým 

bude k  dispozici pro návštěvníky 
Biotopu v  jeho těsné blízkosti celkem 
120 míst. Kromě toho mohou řidiči 
zaparkovat své auto u  sportovní haly 
a na parkovišti U Ondřeje, kde je k dis-
pozici dalších 120 míst. Řidiči jsou na 
ně upozorněni dopravními značkami. 
Maximální aktuální kapacita Biotopu 
byla přitom v  loňském roce sníže-
na na 600 návštěvníků. I  kvůli tomu, 
aby místo u škol netrpělo dopravními 
návaly. Motoristé se však bohužel ne-
chovají disciplinovaně a svá auta chtějí 
zaparkovat co nejblíže Biotopu. Kdo 
zaparkuje v rozporu s pravidly, dočká 
se v  letošní sezoně na svém autě bo-
tičky. 

Jaké další úpravy se v oblasti škol 
a Biotopu plánují?
Příští rok by měla skončit stavba nové 
lávky přes Berounku. Na její zbra-
slavské straně je v plánu nejen točna 
autobusu, ale také velké parkoviště 
pro 200 aut. To by mělo dále snížit 
zatížení okolo Biotopu jeho motori-
zovanými návštěvníky. Nová místa se 
objeví i  v  ulici Václava Balého před 
hlavní budovou Úřadu městské čás-
ti Praha 16. K  odstavení aut se tam 
využije málo vytížený druhý chod-
ník, kde vznikne nový parkovací pás. 
Zvažuje se i změna dopravního řeše-
ní na náměstí Sv. Petra a  Pavla před 
starou budovou školy. Vedení radnice 
zamýšlí zřízení točny tak, aby řidiči 
přijížděli z ulice Václava Balého před 
školu, kde vysadí své dítě a  po malé 
točně se vrátí stejnou ulicí ke světel-
né křižovatce. V  časech před začát-
kem výuky by díky tomu bylo možné 
uzavřít Loučanskou ulici pro osobní 
auta, aby v ní nedocházelo k zácpám. 
Realizaci točny však brzdí nynější 

rekonstrukce staré školní budovy, ve 
stejném místě navíc brzy začne vý-
stavba nové lávky přes řeku. Točna 
tak musí počkat.

Nepomohl by dopravní situaci ob-
chvat okolo Radotína?
Dříve zvažované odklonění silnice ve 
směru od Černošic přes Berounku ke 
Zbraslavi není v současné době mož-
né. Proti jsou zastupitelé v  Lipencích 
a na Zbraslavi a také majitelé tamních 
pozemků. Navíc se jedná o záplavové 
území.

Jak mohou problémům s narůstající 
dopravou pomoct řidiči?
Ke škole jezdí každé ráno školní auto-
busy, a tak není vždy nutné vozit dítě 
vlastním autem. V  plánu je také dal-
ší školní autobus z  Viniček. V  ranní 
špičce čelí Loučanská ulice velkému 
dopravnímu zatížení. Ulice v  této 
lokalitě, ale také na mnoha dalších 
místech nejsou nafukovací a vznikaly 
v době, kdy se s dnešním dopravním 
zatížením nepočítalo. 

Vznikne za nádražím parkovací dům 
Park and Ride (P+R)?
Městská část Praha 16 čeká na přiděle-
ní dotace na tuto stavbu od Magistrá-
tu hlavního města Prahy. Budova pro 
240 aut má vyrůst na místě dnešního 
oploceného parkoviště P+R. Kromě 
toho existuje zatím méně konkrétní 
záměr na vybudování dalšího parko-
viště P+R na okraji Radotína ve směru 
od Černošic. Při plánované rekon-
strukci železnice by odstavná plocha 
vznikla vedle nové zastávky vlaku. 
O  návrhu na její realizaci Správa že-
lezniční dopravní cesty (SŽDC) zatím 
nerozhodla.

Obyvatelé ulice Na Rymáni 
a jejího okolí sepsali petici, 
ve které žádají o zklidnění 

dopravy ve své lokalitě. V létě tam 
parkují návštěvníci Biotopu. Navr-
hují zavedení systému rezidenčního 
parkování. Jelikož je však Radotín 
součástí Prahy, nemůže radnice 
zavést svůj lokální, duplicitní systém, 
ale musela by pro tyto účely využít 
celopražský systém modrých zón spo-
jený s poplatky. Za první auto je nutné 

Lidé z Rymáně 
nechtějí před svými 
domy cizí auta

zaplatit 1200 korun ročně, druhý vůz 
patřící obyvateli nemovitosti stojící 
v zóně pak ročně znamená poplatek 
nejméně 7000 korun. 

Vedení radnice proto pořádá diskuzi 
s obyvateli Rymáně a oblasti škol 
k tématu parkování v ulicích, která 
se koná 6. února od 17 hodin v nové 
školní aule. Diskuze je otevřená i lidem 
bydlícím v jiných částech Radotína. 

(red)

Anketa Jste z důvodu řešení dopravy v klidu pro zavedení rezidenčních (modrých) parkovacích zón v Radotíně? Nevadilo by vám platit ročně za první 
auto 1200 korun a za druhé 7000 korun?

Vladislav Cipryan 
Modré zóny nic neřeší, automobily se přesunou o ulici dále, kde tyto 

zóny nejsou, jak ukazuje praxe z jiných pražských čtvrtí. Cena ročního 

parkovného za jedno auto je snesitelná, pokud mi parkování zajistí. 

Vzhledem k tomu, že Radotín je spádová oblast díky vlakovému 

spojení, je zde vyšší pohyb vozidel z okolních oblastí. Tento problém 

by zásadně vyřešil parkovací dům, který by mohl stát například na místě staré 

Akumulátorky pod parkovištěm Albert, a zmírnil by tak problém přeplněných 

nepřehledných ulic v centru Radotína. Mohl by sloužit jak pro rezidenty, kteří by si 

rádi toto parkovací místo zaplatili, a stejně tak by bylo možné jej využít jako placené 

parkoviště pro návštěvníky. Radotín nabízí vše, co běžný občan potřebuje, bohužel zde 

však chybí dostatek parkovacích míst.

Tomáš Kuda 
Rozhodně jsem pro zavedení rezidenčního parkování. Platit za auto by mi nevadilo. Ostatně 

mnozí z nás, co bydlí v rodinných domech, mohou parkovat na svém pozemku, a ne na ulici. Pak 

by poplatek fungoval i motivačně v tom smyslu, že bychom sami nenechávali auta na ulici před 

vraty a tím bychom sami přispěli ke zlepšení situace. Ne každý tu možnost má, ale 1200 korun za 

první auto parkující na ulici je přijatelná cena. Asi by to mohl být problém pro občany, kteří bydlí 

v bytových domech a využívají dvě auta. Je třeba myslet i na nerezidenty, kteří přijedou na návštěvu, za sportem 

či kulturou. Je důležité určit parkovací plochy, které budou rozumně zpoplatněné, ale i plochy, které budou zcela 

zdarma tak, aby to vyhovovalo všem – míněno rezidentům, návštěvníkům, ale v neposlední řadě i složkám 

integrovaného záchranného systému. To je koneckonců úplně to nejdůležitější. Za současné situace si těžko 

dokážu představit, jak se bezpečně a rychle dostaví hasiči k nějaké události v létě, kdy bude plný Biotop a k tomu 

se bude hrát fotbalový zápas – například do ulic K Lázním, Ke Zděři, Stadiónová nebo Na Rymáni.

Co by Radotínu přinesly modré zóny? Kolik chybí městských policistů? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky spojené 
s parkováním.

Kolik parkovacích míst nabídne plá-
nované Centrum Radotín?
Na místě dnešního parkoviště před ob-
chodním areálem s  prodejnou Albert 
vznikne v příštích letech nové centrum 
s  bytovou a  obchodní zástavbou. Na 
povrchu bude k dispozici 110 parkova-
cích míst, v podzemních garážích pak 
180 míst pro auta majitelů nových bytů 
a  50 parkovacích míst pro obyvatele 
stávajících panelových domů.

Je možné platit u  platebního auto-
matu před zdravotním střediskem 
jinak než mincemi?
Ano, jedná se o stejné zařízení, které lidé 
znají z centra Prahy nebo jiných měst-
ských částí. Zaplatit je možné s pomocí 
aplikace MPLA v mobilním telefonu.

Kde všude je vlastně zakázáno par-
kovat?
Kromě komunikačních ploch vyznače-
ných příslušným zákazovým doprav-

ním značením se jedná zejména o po-
zemní komunikace s  nevyhovujícími 
šířkovými parametry. To znamená, že 
při stání musí zůstat volný alespoň je-
den jízdní pruh široký nejméně 3 me-
try pro každý směr jízdy. Zákaz stání 
je také na komunikacích označených 
dopravním značením typu obytná 
zóna mimo místa vyznačená jako par-
koviště. Stání je zakázáno rovněž na 
křižovatce a  ve vzdálenosti kratší než 
5 metrů před a za ní, dále na přechodu 
pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty 
a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před 
nimi. Odstavit auto nelze ani před vjez-
dem na pozemní komunikaci z  místa 
ležícího mimo pozemní komunikaci 
(garáž, pozemek, parkoviště apod.), na 
chodníku (pokud to není dopravním 
značením povoleno) a na veřejné zeleni 
(vyhláška používá pojmy uliční zeleň, 
sídlištní zeleň, parky apod). 

(buč)
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Bezplatná parkovací plocha mezi sokolovnou a nádražím se v pracovní dny každé ráno rychle zaplní do posledního místa.
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Parkovat u nádraží i na dalších 
místech v centru Radotína je 
možné jen s použitím parkovacích 
hodin. Nechybí ani místa K+R, 
která slouží například k vyzved-
nutí návštěvy u nádraží.
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Jan Dvořák: O životě na radotínské akropoli
Vydavatel knih zaměřených na současné divadlo Jan Dvořák žije, jak sám uvádí, na radotínské akropoli. Označuje takto místo 
úplně nahoře Na Lahovské, odkud má ze svého nevšedního domu výhled na bývalé keltské oppidum Závist.

Jak jste se dostal do Radotí-
na?
Přiznávám se, že za minulého 

režimu jsem Radotín vůbec neznal. 
Tušil jsem jen, že je tam někde ja-
kási cementárna. A  pak, naprostou 
shodou náhod, jsme se v  roce 1993 
se ženou ocitli na rozhraní Radotína 
a  Lochkova s  výhledem na krásný 
les Slavičího údolí. A  od roku 1997, 
kdy jsme dostavěli, jsme Radotíňáky. 
Tedy už 22 let.

Čeho si nejvíce v  Radotíně pova-
žujete?
Postupně jsme, také jak dorůstaly děti, 
zjišťovali, že na naší náhorní planině 
nad Radotínem je mimořádně čistý 
vzduch, proudící od západu z  Čes-
kého krasu. I  když tu zároveň často 
vládne i  neuvěřitelný vídrholec. A  že 
v minulosti jistě nemilé emise cemen-
tárenské industrie, ukryté v údolí, po-
klesly na minimum. Než začala stavba 
Lochkovského tunelu, pozorovali jsme 
z oken pasoucí se srnky, napočítal jsem 
jich třeba sedm, k tomu zajíci, bažanti 
a dnes i divočáci. Dále oceňujeme, že 
se Radotín stále úspěšněji přidružuje 
k  vyhlášeným tak zvaným villegia-

turám, rezidenčním příměstím typu 
Černošic, Dobřichovic, Všenor, Řev-
nic nebo i  Chuchle a  Zbraslavi. A  že 
dokonce nejpozději od 50. let 20. sto-
letí existují koncepty rekreačního ráje 
na soutoku Vltavy a Berounky, nových 
Slapů, rekreační zóny, která nebude 
mít v  hlavním městě konkurenci, jak 
psaly například Lidové noviny v  roce 
2007. K tomu se dnes přidružují pozo-
ruhodné záměry na blízkém chuchel-
ském dostihovém závodišti, které již 
sloužívá i  běžkařům. Všechen obdiv 
zveřejňuji jako člověk, který žil vět-
šinu života ve vilové zástavbě Podolí 
a na Spořilově, tedy na základě nároč-
nějších kritérií.

Co říkáte na místní zástavbu?
Časem jsem se dal také do průzkumu 

radotínské architektury, která se mi 
na první pohled – bez výrazných his-
torických památek, jak jsme zhýčkaní 
z Prahy – původně jevila jako poměr-
ně matný až nevábný celek. Avšak při 
zaostření mi před očima přeci jen vy-
vstala jakási slohová strukturace sta-
vebního vývoje od poloviny 19. století. 
Vyjevily se mi hned tři nosné pilíře 
i  pro budoucnost: prvním je indust-
riální architektura zpravidla s  poten-
ciálem zajímavé konverze. Druhým je 
soubor rezidenčních domů a  hotýlků 
ve stylu secese s nejpatrnějšími stopa-
mi kolem ulic Achátová, Ametystová 
a  Prvomájová. Zde je nutno pochvá-
lit ty, kteří své domy opravují nároč-
nějším způsobem, bez modernizací 
a přístaveb, pietně v duchu unikátního 
dekorativního stylu kolem roku 1900. 
Možná by radnice vlastníky domů 
k tomu mohla i důvtipněji motivovat. 
A  třetím nosným podložím budouc-
nosti jsou stavby moderny, v  někte-
rých případech i s kubistickými prvky. 
Pohlédneme-li společně z kavárny, kde 
zrovna sedíme a  povídáme si (Café 
U nás ve Věštínské ulici – pozn. red.), 
tak třeba hned vidíme naprosto uni-
kátní zachovalý celek pomnožených 
obchodů, soustavu identických ob-
chodních jednotek u nádraží. Není to 
nádhera?! Kde tohle mají?

V knize s titulem Jaroslav Róna / 
architektura – publikace – scéna 
hovoříte o radotínské akropoli. Co 
tím myslíte?
To je výsledek rozprav s  malířem 
a sochařem Jaroslavem Rónou, ostat-
ně takřka sousedem, protože je z blíz-
kého Roblína, a také úvah o onom ná-
vrší nad Radotínem, kde žijeme a kde 
jsme se posléze – společně ještě za 
pomoci jeho ženy architektky – pus-
tili do zbudování schránky pro mou 
vášeň: knihy, kterými jsem celoživot-
ně obklopen. Poprvé se dosud neza-
vedený název radotínská akropole 
objevil v tezích a komentáři investora 
a  stavebníka v  roce 2012 a  následně 
v témže roce v dedikaci Rónova akva-
relu, zobrazujícím umělcovu novou 
skulpturálně-architektonickou ambi-
ci.

Toto označení nadúdolní lokality, 
„vyvýšeniny nad Radotínem“, jejíž 
součástí je i  bývalá miniosada La-
hovská, nám přišlo na mysl na zá-
kladě krajinné logiky a  konkrétní 
situovanosti v  rámci prehistorického 
osídlení – od Hradčan přes Dívčí 
hrady a  Zlíchov a  na protějším bře-
hu Vltavy od Vyšehradu přes Kavčí 
hory, Dobešku, Točnou po mohutné 
keltské oppidum na Závisti, včetně 
sousedního strážiště Šance. Kontext 

dávných vektorů lze uzavřít návrším 
svatého Havla nad Zbraslaví, Kazí-
nem nad Berounkou, Karlštejnem 
nebo Tetínem. Radotínská akropole 
se tedy nalézá v  samém průsečíku 
našich dějinně významných lokalit, je 
to náhorní nezastíněná planina nad 
Vltavou a  Berounkou s  observační 
dispozicí pro daleké výhledy. Od po-
čátku našich společných úvah jsme ji 
vnímali jako zjevný historicko-topo-
grafický fenomén. V dnešním rozky-
máceném světě jsem osobně vděčný 
za konstanty z mytických časů.

A  jak vnímáte Radotín ve světle 
nové výstavby a změn?
Musím přiznat, že jsem při vědomí 
mnoho let neujasněné urbanistické 
koncepce Radotína doslova nadšený 
z  publikovaného nového centra  – 
s  radnicí, náměstím a  obchodní tří-
dou, jakož i  přímým napojením na 
dráhu. Navíc při supervizi tak zku-
šeného odborníka, jakým je archi-
tekt Petr Hlaváček. Kéž už by to bylo! 
A  asi v  Radotíně nejsem sám, kdo 
se těší, o  čemž svědčí drtivá volební 
podpora činorodého týmu, který už 
má nejen řadu výsledků, ale přede-
vším neochabující vůli i další vize.

Jak tady trávíte volný čas? Kam 
rád chodíte, co vás tu baví?
Já se celý život profesně věnuji di-
vadlu, návazně divadelní literatuře 
a vůbec knižní kultuře. Proto průběž-
ně sleduji dění kulturního centra Ko-

knihy o všech souborech Pražské pět-
ky, právě i  o  sklepácích nebo svazky 
Šumný Vávra či Rejža Vorel. 

Také všichni z naší rodiny rádi cho-
díme do zdejšího kina a považujeme 
si, že v  uličce Na Výšince můžeme 
mimo řady filmových novinek vidět 
přenosy oper z  newyorské Met, lon-
dýnské Covent Garden nebo balet, 
který uvedl moskevský Bolšoj těatr. 
To je paráda!

A  co vaše nakladatelství? Kolik 
knih jste vydal? Kterých si nejví-
ce ceníte?
To je jen průvodní jev mého zájmu 
o  divadlo, nazývá se Pražská scéna 
a od roku 1993 po dnešek jsem v tom-
to „one-man-press“ vydal na 120 titu-
lů o divadle v celkovém nákladu přes 
100 000 výtisků. Spíše je to jen jakési 
potěšení a koníček. Cením si zejmé-
na těch knih, které jsou vyprodané: 
právě o divadle Sklep, knižního roz-
hovoru s Davidem Vávrou, publikací 
o novém cirkusu, o divadelních pro-
jektech typu site specific, o  manage-
mentu divadla, o alternativním diva-
dle, o loutkářství, příruček o herectví. 
Vyšlo také už 15 režisérských profilů: 
například o životě a díle Petra Lébla, 
J. A. Pitínského, Vladimíra Morávka, 
Jana Nebeského, Jana Schmida až po 
pohled na nejmladší generaci, včetně 
Rosti Nováka, dále mimo jiné svazek 
o  mistrech improvizace O. Kaisero-
vi a  J. Lábusovi, o  Divadelní pouti 

Info
Doc. PhDr. Jan Dvořák (68) je 
vydavatelem divadelní literatury. 
Jeho nakladatelství Pražská 
scéna, které provozuje zcela sám, 
přivedlo na svět více než stovku 
publikací. Žije v Radotíně, v části 
Na Lahovské.

 28. 2. – 3. 3.  POPAD (Pražská oblastní přehlídka amatérského 
divadla)

 2. 3.  Horymírova sváteční jízda Radotín – Neumětely 
& Masopust 1)

 16. 3. Vítání jara – Sanatorium 
 19. 3. Čaj o třetí – KS U Koruny
 31. 3.   O Radotínskou skleněnku – turnaj v kuličkách 2)

 12. – 14. 4.   POPAD – divadla pro děti (Pražská oblastní přehlídka 
amatérského divadla) 

 13. 4.   Bezpečné jaro 2018
 14. 4.  Jarní zelené koule – turnaj v pétanque 
 24. – 27. 4.  26. Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu 
 11. 5.   Radotínský den s Integrovaným záchranným systémem

 11. 5.   Odemykání Biotopu  
 25. 5.   Velký dětský den
 1. 6.   XIII. Královský průvod 
 2. 6.   Na minigolf minimísto! – Pocta měsíci červnu při tur-

naji v minigolfu 2)

 4. 6.   Čaj o třetí – KS U Koruny
 8. 6.   Velké radotínské rodeo
 15. 6.   Radotínská neckyáda
 27. 6.   6. Radotínský triatlon
 7. 7.   Léto v Provence – turnaj v pétanque 
 8. 9.   Pétanqueové loučení s létem + Vrh koulí 2)

 14. 9.   Radotínské burčákobraní
 17. 9.   Čaj o třetí – KS U Koruny

  12. – 13. 10.  XXII. Havelské posvícení 
 10. 11.   Pétanqueový listopad
 16. – 22. 11.   Výstava kruhu radotínských výtvarníků
 1. 12.   I. Adventní koncert 
 8. 12.   Bowlingové kouloidní finále 2)

 8. 12.   II. Adventní koncert 
 10. 12.   Čaj o třetí – KS U Koruny
 15. 12.   III. Adventní koncert – SUDOP, Vánoční trh
 22. 12.   IV. Adventní koncert
 26. 12.   Koncert Pražské mobilní zvonohry + ohňostroj

Pozn. 1) Masopust společná akce MČ Praha 16 a TarpanClanu, z.s.; 2) Sou-
část 7. mistrovství Radotína 2019 v boulo/koulo – akce OPÉRA

PROGRAM RADOTÍNSKÝCH AKCÍ NA ROK 2019
Kdy se letos konají oblíbené akce pořádané Městskou částí Praha 16?

runa, viděl jsem zde řadu divadelních 
představení, včetně předních amatér-
ských souborů. Dokonce vyrážím i na 
beznadějně vyprodaná představení: 
například jsem viděl naprosto uni-
kátní projekt Batolarium banskobys-
trických divadelníků pro mimina do 
tří let, který nebyl uveden nikde jinde 
v  Praze, jen v  Radotíně. Nebo jsem 
tu nedávno zhlédl Besídku divadla 
Sklep, když už jsem jako vydavatel 
divadelní literatury přivedl na svět 

1985–1989, ale i  mnoho odbornější 
literatury z teorie a dějin divadla.

Obklopen knihovnou, s  knížečkou 
v ruce a u krbu si na radotínské ak-
ropoli připadám jak v  ráji, zejména 
když ze stránek mohu přejít pohle-
dem na majestátní zalesněný masiv 
Závisti, kde vnímám, že tady Keltové 
již před více než 2000 lety budovali 
první kamenné stavby v Čechách. 

Petr Buček
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Jan Dvořák s knihami, které přivedl na svět.
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Knihovna s krbem od Jaroslava Róny v domě Jana Dvořáka.
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1. PÁ KINO RADOTÍN
  17:30, Raubíř Ralf a inter-

net, USA, 120/100* Kč
Známý záporák Ralf a jeho malá kama-
rádka Vanilopka musí podniknout riskantní 
cestu po světové počítačové síti a najít 
náhradní část do Vanilopčiny videohry 
s názvem Cukrkáry.

 20:00, Bohemian Rhapsody, USA, 130 Kč
 Film popisuje hudební dráhu Freddieho 
Mercuryho od založení skupiny Queen 
až po památný koncert Live Aid v roce 
1985.

2. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Asterix 

a tajemství kouzelného 
lektvaru, FR, 120/100* Kč

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí 
ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu 
prozradil tajemství kouzelného lektvaru.

 17:30, Cena za štěstí, ČR, 120 Kč 
Film vypráví příběhy lidí, kteří cestu ke svému 
štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít.

 20:00, Ticho před bouří, USA, 120 Kč 
Thriller plný zvratů a vášní s oscarovými 
herci Anne Hathaway a Matthew McConau-
gheym má všechny předpoklady stát se 
jedním z diváckých zážitků roku.

 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Kubula a Kuba Kubikula
Loutková pohádka podle V. Vančury.

5. ÚT  KS U KORUNY RADOTÍN
  17:00, Vystoupení žáků 

Přípravné hudební 
výchovy, Hudební nauky 
a souborů Základní 
umělecké školy Klementa 
Slavického

KINO RADOTÍN
17:30, Ženy v běhu, ČR, 130 Kč
Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem 
(B. Polívka) báječný život a je pevně rozhod-
nutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout 
maraton.

 20:00, Jo Nesbø: Sněhulák, VB (více na 
str. 7), 90 Kč 
Elitní detektiv pátrá po sériovém vrahovi, 
jehož modus operandi představují vraždy 
v čase, kdy napadne první sníh.

6. ST  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče

KS U KORUNY RADOTÍN
 19:00, Cestopisná beseda o cestě do San-
tiaga de Compostela na kole  
 Multimediální projekce šéfredaktorky časo-
pisu Cykloturistika Slávky Chrpové o méně 
známé poutní cestě. Vstupné v předprodeji 
120 Kč, na místě 150 Kč

KINO RADOTÍN
 17:30, Narušitel, ČR, 120 Kč  
 „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova, 
která často hlásí hlavní hrdina do vysílačky, 
když nutí k přistání ty, kdo se na Západ 
za svobodou vydávají v letadlech. Teď se 
o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on.

 20:00, Zrodila se hvězda,  USA (více na 
str. 7), 100 Kč  
Na udílení Zlatých glóbů 2019 získal film 
nominace ve více kategoriích. Lady Gaga 
dostala ocenění za nejlepší originální píseň 
Shallow. 

7. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Marie, královna skot-

ská, VB, 120 Kč  
 Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. 
Taková kombinace nikdy nemůže dopad-
nout dobře.

 20:00, Metallica – Francie na jednu noc, 
USA (více na str. 7), 200/180* Kč  

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 19:00, Hrátky s čertem  
Půvabná a barevná pohádka s písničkami.

8. pá KINO RADOTÍN
   17:30, Sněhová královna: 

V zemi zrcadel, 3D, RUS, 
130/110* Kč

Mocný král Harald ztratil téměř celou 
rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, 
a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit 
magii ve světě.

 20:00, Oni a Silvio, IT, 100 Kč  
 Herec Toni Servillo ztvárňuje Silvia Ber-
lusconiho – známého miliardáře, skan-
dalistu, mediálního magnáta a předsedu 
italské vlády.

9. SO  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, Pat a Mat: 

Zimní radovánky, ČR, 
120/100* Kč 

Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší zábavu 
na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky 
budou prohýbat. Doma to raději nezkou-
šejte.

 17:30, Ženy v běhu, ČR, 130 Kč

 20:00, Beautiful Boy, USA (Více na str. 7), 
100 Kč

 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Sůl nad zlato
Marionetová pohádka na motivy B. Němcové.
 

12. ÚT KINO RADOTÍN
  17:30, Na střeše, ČR, 120 Kč 

Nový film režiséra Jiřího Mádla nejen 
o tom, zda mohou dva odlišní lidé sdílet 
jeden prostor, aby z toho nebyla kata-
strofa.
 
 20:00, Hon, DÁN (Více na str. 7), 90 Kč  

13. ST  KINO RADOTÍN
    17:30, Bohemian Rhapsody, 

USA, 130 Kč  

 20:00, Marie, královna skotská, VB, 
120 Kč  
 

14. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Léto s gentlemanem, 

ČR, 130 Kč 
 Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur 
(Jaromír Hanzlík). Elegantní gentleman, 
který je novým majitelem místního 
zámku. 

 20:00, Nedotknutelní, USA, 120 Kč 
 Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti 
si za svého pečovatele vybere tu nejméně 
pravděpodobnou osobu.

15. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, LEGO® příběh 2, 3D, 

USA, 140 Kč
 Setkáme se opět s hrdiny z Bricks-
burgu, kteří se pouštějí do boje za 
záchranu svého milovaného města. 
Obyvatelé musí čelit nové hrozbě: 
nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, 
kteří ničí vše.

 20:00, Na střeše, ČR, 120 Kč 

16. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, LEGO® 

příběh 2, USA, 120 Kč

 17:30, Alita: Bojový anděl, USA, 130 Kč  
 James Cameron a Robert Rodriguez, dvě 
výjimečná jména světové kinematografie, 
vás zvou na neobyčejný příběh o pádu 
anděla.

 20:00, Léto s gentlemanem, ČR, 130 Kč  

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Ostrov splněných přání  
 Kašpárkovo mořské dobrodružství v mario-
netové pohádce.

19. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Po čem muži touží, 

ČR, 110 Kč  
 Ráno Karel (Jiří Langmajer) zjistí, že 
následkem noční alkoholické „jízdy“ a zása-
hem vědmy Zoltany se stal ženou (Anna 
Polívková).
 

 20:00, Oddělení Q: Složka 64, DÁN (Více 
na str. 7), 100 Kč 
 

20. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Cena za 

štěstí, ČR, 60 Kč
 
 17:30, Léto s gentlemanem, ČR, 130 Kč

 20:00, Láska mezi regály, SRN (více na 
str. 7), 100 Kč  

21. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Úhoři mají nabito, ČR, 

120 Kč
Černá komedie o partě chlapů, pro které 
se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) 
stala únikem z jejich nudných životů.

 20:00, Mrazivá pomsta, VB, 130 Kč  
 Klidný život Nelse Coxmana (Liam Neeson) 
s manželkou je obrácen vzhůru nohama, 
když jim za podivných okolností zemře syn.
 

22. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Jak vycvičit draka 3, 

3D, USA, 150/130* Kč 
 Bezzubka se zamiluje do druhově spřízněné 
dračice. Ale na scéně se náhle objeví dra-
kobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ 
ulovit.

  20:00, Amatéři, ŠVÉ, 90 Kč 
 Aby město přesvědčilo německý diskont 
k investici, rozhodne se pořídit nabubřelé 
reklamní video, které vyzdvihne jeho klady. 

 23. SO  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, Bob 

a Bobek – Králíci z klo-
bouku, ČR, 110/90* Kč  

Výběr z první řady populárního českého 
pohádkového seriálu z roku 1978. Devět 
dílů, které neztrácí ani po tolika letech na 
svém kouzlu.

 17:30, Alita: Bojový anděl, 3D, USA, 150 Kč  

 20:00, Léto s gentlemanem, ČR, 130 Kč

 RESTAURACE U PŘÍSTAVU ZBRASLAV
 15:00, Dětský karneval
Soutěže o ceny, doprovodný program

 19:30, Countrybál 
Hraje Rondel Band. Výuka country tanců, 
soutěže, půlnoční překvapení

 SÁL BARBORA ZBRASLAV
 18:00, Zbraslavský fotbalový ples
Živá hudba, předtančení, vyhlášení nejlep-
ších hráčů, soutěž o ceny

24. NE  KINO RADOTÍN
  16:00, Kočka na rozpálené 

plechové střeše, USA (více 
na str. 7), 300/250* Kč

 
DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 17:00, Hrátky s čertem  
 Půvabná a barevná pohádka s písničkami.

26. ÚT  KINO RADOTÍN 
 17:30, Úhoři mají nabito, ČR, 
120 Kč

 20:00, Goliáš, ŠVÉ (více na str. 7), 100 Kč  

27. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Všichni to vědí, ŠPA, 

100 Kč
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska 
na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji 
vinic však naruší zmizení jednoho z hostů.

 20:00, KINO NASLEPO, vstupné dobro-
volné  
 Nechte se překvapit výběrem filmu. Vstupné 
zaplatíte až podle toho, jak se vám bude film 
líbit, a je jen na vás, jakou částkou ho oceníte.

28. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, POPAD – Pražská 

oblastní přehlídka amatér-
ského divadla

Zahájení přehlídky amatérských diva-
del, která potrvá do neděle 3. 3. 2019.

KINO RADOTÍN
 17:30, Co jsme komu zase udělali?, FR 
(více na str. 7), 120 Kč  
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich 
čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, 
Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii.

 20:00, Colette: Příběh vášně, VB, 120 Kč  
 Skandální příběh nekonvenční a talentované 
ženy, jejíž život byl stejně pikantní jako romány, 
kterými okouzlila pařížskou společnost.

Dlouhodobější akce
KAVÁRNA U NÁS RADOTÍN
 Do 16. února, Dana Hrbková, výstava obrazů

 KS U KORUNY RADOTÍN
 28. února – 3. března, POPAD – Praž-
ská oblastní přehlídka amatérského 
divadla

 KNIHOVNA RADOTÍN
 Do 3. března, Výstava fotografií z celo-
státní soutěže PHOTOCONTEST, kterou 
organizuje Gymnázium Oty Pavla pro žáky 
2. stupně základních a studenty středních 
škol.

Kulturní program na únor pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

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

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

AKCE – KINO RADOTÍN

Poznámka ke vstupnému do kina: 150/130* 
– u takto označených představení zahrnuje 
nižší cena slevu pro děti, studenty, seniory 
či osoby ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek 
zakoupených pouze v pokladně kina.

Lady Gaga vytvořila hlavní roli ve filmu Zrodila se hvězda.

Kriminalisté z Oddělení Q jsou na stopě dalšímu nevyřešenému případu.
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Proč jste se rozhodla vyrazit do 
Santiaga?
Protože jsem cítila potřebu něco 

změnit. Děti odrůstaly a mně se dostala 
do ruky knížka Cestou hvězdy od Pavly 
Jazairiové, která mne inspirovala. Samo-
zřejmě, doma si mysleli, že jsem se zbláz-
nila. Měsíc před odjezdem jsem se začala 
učit, jak smotat spacák, manžel jen nevě-
řícně přihlížel. Byl březen, mrzlo a já jsem 
se vydala na svou první pouť z francouz-
ského Saint Jean Pied de Port směrem 
přes Pyreneje do Santiaga, která měřila 
845 kilometrů a  trvala 31 dní. Po deseti 
dnech přišla krize. Nikomu jsem nerozu-
měla, bylo mi smutno a v koutě místnosti 
jsem brečela. Pod svá křídla mě vzali dva 
Francouzi, kteří mě učili zpívat jejich 
hymnu a  mluvit francouzsky. Poté jsem 
téměř s úsměvem hladce pokračovala dál. 
Ve Španělsku jsem prožila Velikonoce 
a 1. května 2006 jsem se vrátila domů.

Kdy jste se na pouť vrátila?
Do Santiaga jsem vyrazila ještě dvakrát. 
V roce 2008 po trase Camino Portugués 
a v roce 2010 cestou Camino Primitivo. 
Je to jako droga. Naposledy jsem pře-
mluvila 15letou dceru Kristýnu, aby šla 
se mnou. Souhlasila jen pod podmín-
kou, že jí potom koupím vše, co si bude 
přát. Její heslo i písnička na cestě zněla: 
„Každý krok mě přibližuje k nákupům!“ 
Tato cesta byla hodně náročná nejen 
na převýšení. Dcera získala nakonec 
skutečně plný šatník nového oblečení, 
ale navíc plno ctitelů i  zážitků. Všech-

no časem vyjde z módy, ale zážitky jsou 
napořád. 

Jak dlouhé štreky jste na svých 
poutích ušla?
První cesta Camino Francés byla dlou-
há 845 kilometrů, absolvovala jsem ji 
sama za 31 dní. Podruhé jsem vyrazila se 
sestrou po Camino Portugués, 280 kilo-
metrů nám zabralo 10 dní. A pětisetki-
lometrovou Camino Primitivo jsme šly 
21 dní – sestra, dcera, neteř a já. Oběma 
holkám bylo patnáct let.

Co si člověk z poutě odnese?
Heslo Santiago není cíl, cíl je samotná 
cesta, platí na sto procent. Člověk projde 
různými zeměpisnými pásmy a teploty se 
například v  Pyrenejích pohybují i  oko-
lo minus 10 stupňů Celsia. Tam jsem si 
říkala, že když toto přežiju, tak už nikdy 

Kdo se bojí vysvědčení?

Poslední lednový den je pro všechny 
školou povinné, mnohdy i pro rodiče, 
dnem, na který se moc netěšíme. Jed-

nak prázdniny jsou nepoměrně kratší než ty 
letní a pak jsou tu ještě ty známky. Já osobně 
už téměř pět desítek let trpím stresem. Kdy-
si dávno ze svých známek, poté ze  známek 
svých dětí. A často si kladu otázku, k čemu to 
vlastně v životě člověka je? Z mé zkušenosti 
pedagogické i osobní vím, že skvělé známky 
vůbec nezaručují skvělou budoucnost, natož 
dobrého člověka. I když samozřejmě výjimky 
potvrzují pravidlo.

Jenže to nejdůležitější v  životě stejně 
oznámkovat nebo zprůměrovat nejde. Proč 
mne tedy tak rozčilují známky, vysvědčení, 
poznámky a třídní schůzky? Třídní schůzky 
jsou pro mne vůbec noční můrou. Na ty ne-
dávné jsem si vyžádala jako doprovod svého 
syna v  předtuše, že jeho studium prvního 
ročníku na střední škole uměleckého typu 
určitě přinese nějaká překvapení, která třeba 
neunesu. 

Jakmile jsem před vyučujícími vyslovila 
jméno syna, okamžitě následoval u  většiny 
hluboký nádech a dlouhý monolog na téma, 
že je syn milý, zejména k děvčatům, baví celý 
kolektiv, talent asi má, stejně tak bohémské 
chování, ale to k absolvování ročníku na této 
škole prostě nestačí. Když mi asi pátý vyuču-
jící mával před očima strašidelnými znám-
kami a  ptal se, zda neuvažujeme o  změně 
školy, měla jsem toho dost a  začala o  sobě 
jako o matce velmi pochybovat. 

Pak jsem se nadechla, abych vstoupila 
do další jámy lvové: poptat se na angličtinu. 
A  nestačila jsem se divit. Paní profesorka 
pěla samou chválu: Jak je syn týmový, sluš-
ný, spolehlivý, jak na něm stojí hodina, jakou 
má slovní zásobu, výslovnost… a já radostně 
hltala každé slovo. Když jsem po deseti mi-
nutách jako v oblacích třídu opouštěla, u dve-
ří mne ze snění vytrhl syn. „S  kým jsi tak 
dlouho mluvila?“ ptal se. „S vaší profesorkou 
angličtiny přeci, jediná tě chválila,“ vysvětlila 
jsem mu. Syn dal oči v sloup, na to je fakt mi-
str, a pronesl: „To ale není moje profesorka!“

Ta milá paní si ho prostě spletla. Ale i tak 
mi to zvedlo náladu a smála jsem se až domů. 
Když jsem pak něco hledala, co čert nechtěl, 
našla jsem svoje vysvědčení ze střední umě-
lecké školy. Inu, přiznávám, bohémka jsem 
byla myslím úplně stejná, jako je nyní syn, 
a moji rodiče museli mít velkou svatozář. 

Takže je to jasné, není to v životě vůbec 
o  známkách. Co se samými jedničkami, 
když chybí slušnost, empatie, zodpověd-
nost, týmovost, kreativita, smysl pro humor, 
pro dobrodružství, víra, odvaha, nápady? 
A  když máte tuhle výbavu, není problém 
zdolat hory, doly, vzlety i pády, děti i rodiče, 
prarodiče, úspěšně podnikat nebo třeba za-
čít studovat v padesáti další vysokou školu 
jako naše kolegyně-kulturistka Tánička. Ta 
úplně sama přešla Pyreneje svatojakubskou 
cestou do poutního Santiaga de Composte-
la, a dokonce několikrát. A není to tak dáv-
no, co jsme oslavili její promoce.

Možná už na žádné třídní schůzky ne-
půjdu a raději se synem vyrazíme do Com-
postely, vždyť stezka vede i  přes Radotín. 
Anebo pro začátek vyrazíme na přednášku 
Slávky Chrpové do Koruny. A  vysvědčení 
mne letos, doufám, nechá v klidu.

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Slovo kulturistky

Tatiana Princová, kterou je možné v Radotíně potkat na akcích kulturního střediska nebo v Praze za pul-
tem lékárny, se do Santiaga de Compostela vydala už třikrát. Co ji na nejznámější evropské pouti láká?

Na slavnou cestu vyrazila třikrát 
i „kulturistka“ a lékárnice Tatiana Princová

Koruna přivítá Pražskou oblastní 
přehlídku amatérských divadel

Koruna zve na 
pouť do Santiaga 
de Compostela
Ve středu 6. února od 19 hodin 

se návštěvníci Koruny vydají 
na světoznámou poutní cestu 

do španělského města Santiago de 
Compostela. Šéfredaktorka časopisu 
Cykloturistika Slávka Chrpová před-
staví své zážitky z poutě, kterou absol-

vovala v sedle kola. Zaměří se na méně 
známé trasy.

Slávka Chrpová se vydala na sólo cestu 
po španělské trase Via de la Plata ze 
Sevilly do Salamanky a poté spolu se 
dvěma dalšími ženami projela trasu 

Info
Mgr. Ing. Tatiana Princová je jed-
nou ze tří „kulturistek“, tedy žen, 
které připravují kulturní pořady 
v Koruně a spoluorganizují velké 
kulturní akce MČ Praha 16. Je 
vystudovaná matematička a před 
pěti lety si splnila sen a promo-
vala na Farmaceutické fakultě 
UK.
V radotínské Koruně působí 
externě a jejím dalším snem 
kromě příští cesty do Compo-
stely je práce v nějaké radotínské 
lékárně.

nebudu takový blázen. Sněžilo, mrzlo a já 
jsem míjela kříže lidí, kteří cestu nepře-
žili. Jindy teploty šplhají ke čtyřicítce nad 
nulou, když například přecházíte náhorní 
plošinu ve středním Španělsku. Každý si 
vyzkouší svou pevnou vůli, chvílemi je 
hůř, zanedlouho se člověk vznáší v eufo-
rii. Seznámili jsme se s  lidmi, dá se říci, 
z celého světa. To, že jsme měli všechny 
paty krvavé, ani neříkám. 

Řekněte, co se vám na cestě honilo 
hlavou?
Když jsem šla sama, přemýšlela jsem 
o celém svém životě, od školky do sou-
časnosti. A spřádala další životní plány. 
Po jisté době se na pouti smrskne život 
na to, aby měl člověk co pít, kde se příš-
tě vyspí a  kde si usuší mokré oblečení. 
Když se to nepodařilo, ulehala jsem do 
spacáku v mokrém. Při první cestě jsem 

měla za sebou jen dvě lekce španělštiny, 
ale po měsíci jsem se už domluvila.

Kam se chystáte příště?
V  září půjdu do Santiaga de Compostela 
opět s  dcerou. Naléhá na mě již tři roky, 
opět chce jít Camino del Norte, severní 
trasu. Už se těším. Před cestou jdu vždy 
ke zpovědi a  potom se v  každém kostele 
zastavím na mši. Je to fascinující, často mě 
vyzvou faráři, abych řekla česky otčenáš. 
Když jsem spala u  benediktinů, nepustili 
mne dovnitř, nechali mne spát na chodbě. 
Zato jsem jim příští den zpívala španělsky 
na mši. Když jsem zabloudila, ubytovali mě 
klarisky večer v klášteře. Bylo to moc milé.

Jak poutě ovlivnily váš život?
Po první cestě jsem se rozhodla, že za-
čnu studovat další vysokou školu, a za-
čala jsem se učit na přijímačky na far-
macii, na kterou jsem nastoupila v roce 
2008. Po druhé cestě jsem změnila práci, 
abych se víc mohla věnovat studiu. Bě-
hem třetí cesty nebyl na přemýšlení čas, 
protože jsem se obávala, jestli to dcera 
zvládne, aby nenadávala, nestonala, na 
zádech přece jen měla 12kilový batoh. 
Nakonec vše dobře dopadlo a  dcera se 
začala věnovat turistice.

Pouť je jako droga a člověk si uvědomí, 
že se s vůlí dá zvládnout i to, co by nikdy 
nepředpokládal. Jak zpívá jedna kapela: 
Když nemůžeš, tak přidej víc… slovo ne-
jde, neexistuje. 

Michaela Bučková

Máte rádi amatérské divadlo? 
Pokud ano, přijďte podpořit 
ochotníky do Koruny. Od 

28. února do 3. března můžete zhléd-
nout představení Pražské oblastní pře-
hlídky amatérských divadel (POPAD).

Amatérská divadelní asociace pořádá 
od roku 1990 každoroční výbě-

rové kolo, z něhož vzejdou účastníci 
národní přehlídky činoherního divadla 
pro dospělé (ve Volyni) a národní pře-
hlídky divadla pro děti a mládež hrané 
dospělými (Popelka v Rakovníku). 

Pražská oblastní přehlídka amatérských 
divadel pro dospělé se v Kulturním 
středisku U Koruny koná již pošesté. 

Přehlídka divadel pro děti se chystá na 
duben. 

„Kdo tyto přehlídky sleduje, jistě si 
vzpomene, jakým obrovským pře-
kvapením bylo v minulosti napří-
klad Kočovné divadlo Ad Hoc, které 
vyhrálo s mafiánskou operou Zmra-
zovač, ale také si pamatujeme na 

představení, která měla ještě hodně 
daleko do dobrého amatérského 
divadla,“ říká Dana Radová, vedoucí 
Koruny a sama nadšená amatérská 
divadelnice. 

„Amatéři věnují ochotně a rádi svůj 
volný čas učení, zkoušení a hraní, aby nás 
diváky pobavili, zaujali, přitáhli do diva-
dla nebo nám něco sdělili. A to je velká 
a vždy trochu nejistá ambice,“ doplňuje 
Pavel Hurych, ředitel přehlídky a před-
seda Amatérské divadelní asociace. 

Věra Peroutková

z Porta do cílového místa v Santigu de 
Compostela. 

Druhá jmenovaná trasa prochází 
na severu Portugalska zapomenu-
tým a méně navštěvovaným krajem 
Minho, první cesta Via de la Plata zase 
chudým dobytkářským krajem Extra-
madurou. Poutníky tu osloví sluncem 
prozářené vinice, staré olivovníky, 
okolo kterých prošly už tisíce lidí, 
ospalá atmosféra měst se zachovalými 
historickými jádry a úzkými uličkami. 
Míjejí románské vesnické kostelíky 
i majestátní katedrály, kamenné svaté 
kříže na křižovatkách cest, meandry 

potoků, přes něž se klenou římské 
mosty, a všude jsou k vidění svatoja-
kubské mušle zavěšené na batozích 
poutníků. „Přijďte si vychutnat atmo-
sféru těchto méně známých poutních 
stezek, které jsou úzce spjaty se živo-
tem sv. Jakuba a jeho šířením Kristova 
poselství v Portugalsku a Španělsku,“ 
láká vedoucí Koruny Dana Radová.

Možná přitom netušíte, že jedna z tras 
do Santiaga prochází Radotínem. Vede 
po červené turistické stezce ze Zbra-
slavi směrem na Karlštejn. Do cíle je 
to ještě okolo tří tisíc kilometrů. 

(kor)

Čtvrtek 28. února 
18:30  Divadelní spolek (DS) Klicpera Sadská: M. G. Sauva-

jon, W. D. Home: Kachna na pomerančích

Pátek 1. března 
18:00  DS Riyo: M. McDonagh: Ujetá ruka ve Spokane
 20:30  COMICA ECONOMICA: K. Čapek: Smrt Barona Gan-

dary a Experiment prof. Rouse

Sobota 2. března 
10:00  Divadlo aMoK: A. Strindberg: Slečna Julie
 14:00   DS Amartum: V. Neklapil: Oldřich, Božena a ti druzí
 18:30  DS Sumus: R. Rolland: Hra o lásce a smrti

Neděle 3. března 
10:00   Divadlo Procity: M. Horočšák: Vařený hlavy aneb 

„Děvče, tobě na kozách tančí smrt“
 13:30  DS Proměna: Alexej Guha, Vladislav Burda, Helena 

Kubů: Šuškanda a šeptanda
 17:15  Divadlo MAŠKARA: A. a V. Mrštíkové, J. Škarka: Tohle 

není Maryša
 19:45   Vyhlášení výsledků

PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL  2019 – PROGRAM

Tatiana Princová brzy vyrazí na 
svou další pouť.
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Pozn.: Změna programu vyhrazena, sledujte facebookové stránky 
Kulturního střediska U Koruny. Vstupné dobrovolné.
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Jo Nesbø: Sněhulák, 5. února 
od 20 hodin

Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte 
sněhuláka s  radostí. Nejúspěšněj-
ší autor současné krimi Jo Nesbø, 

nejsvéráznější románový detektiv Harry 
Hole a jeden z nejcharismatičtějších herců 
své generace Michael Fassbender se spojili 
v adaptaci slavného detektivního thrilleru, 
jenž spolu s  dalšími deseti „Holeovkami“ 

Do kina na další sérii 
severských detektivek

kraluje žebříčkům nejčtenějších knih sou-
časnosti. Harry Hole (Michael Fassbender) 
je enfant terrible týmu vyšetřujícího zloči-
ny v norské metropoli. Na jedné straně je to 
výjimečně dobrý detektiv, jehož netradiční 
metody skoro vždy vedou k  úspěchu, na 
straně druhé se však jedná o nezodpověd-
ného alkoholika s mnoha prohřešky. „Skan-
dinávie je z  filmu cítit na každém kroku 
a  strach, který jste cítili při čtení, budete 

Výherci z minulého čísla:
Diana Tymočko, Radotín
Jaromíra Vavřičková, Radotín
Jitka Benediktová, Radotín

Knížka,
kterou do soutěže věnovalo

díky spolupráci s

Kino Radotín 
odměňuje své diváky pravidelně!
Přijďte se taky nechat odměnit. :)

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 13. 2. obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Heavymetalová kapela odehrála 
v roce 2009 jedinečný koncert 
v mystickém prostředí staro-

římské arény. Jeho záznam, pojmeno-
vaný Metallica – Francie na jednu noc, 
je možné v Kině Radotín zhlédnout ve 
čtvrtek 7. února od 20 hodin. 

Legendární Metallica by koncertovala 
kdekoliv. Stačí dostatečně prostorný 

V hlavní roli Lady Gaga
Hlavní roli v dechberoucím 
romantickém dramatu Zrodila 
se hvězda hrají Bradley Cooper 
a Stefani Germanotta, kterou celý 
svět lépe zná pod jejím umělec-
kým pseudonymem jako hudební 
superstar Lady Gaga. Pro čtyř-
násobného držitele nominace 
na Oscara Bradleyho Coopera je 
tento film režijním debutem. Coo-
per ve filmu zároveň hraje hvězdu 
country Jacksona Mainea, který 
objeví neznámou talentovanou 
zpěvačku Ally (Stefani Germa-
notta / Lady Gaga). Když se oba 
vrhnou do vášnivého milostného 
vztahu, Jack přiměje Ally k vystu-
pování v záři reflektorů a katapul-
tuje ji tak ke slávě. 

Kino Radotín uvede film Zro-
dila se hvězda ve středu 6. února 
od 20 hodin.

Skutečný příběh Beautiful Boy 
Osmnáctiletý Nic (Timothée Cha-
lamet) má na první pohled vše 
– skvělou rodinu, krásu, talent 
a přijetí na univerzitu v kapse. 
Přesto je v jeho životě trhlina, 
kterou vyplňuje drogami. Kde se 
vzala a jak může David (Steve 
Carell) pomoci svému milova-
nému synovi ve chvílích, kdy se 
ocitá nad propastí? Emotivní sní-
mek o síle závislosti, a ještě větší 
síle lásky, byl natočený podle sku-
tečného příběhu.

Snímek Beautiful Boy promítne 
radotínské kino v sobotu 9. února 
od 20 hodin.

Láska mezi regály 
Christian je rváč a muž s pochyb-
nou minulostí, který svým zjevem 
evokuje pitbula. Jednu etapu má 
za sebou, tu druhou začíná jako 
pomocná síla ve velkoskladu, 
kde je jeho nejzářivější perspek-
tivou možnost obsluhovat vyso-
kozdvižný vozík. Pro někoho, kdo 
sotva zvládá svůj vlastní život 
a vegetuje na sociálním dně, 
je i tohle velká výzva. Při jedné 
z pauz potkává Christian prosto-
řekou a okouzlující Marion z oddě-

lení lahůdek a začne se mezi nimi 
odvíjet nerovný, ale velice poetický 
vztah. 

Novou německou romanci návštěv-
níci Kina Radotín uvidí ve středu 20. 
února od 20 hodin.

Divadlo v kině: 
Kočka na rozpálené střeše 
Mistrovský kus klasika americ-
kého moderního dramatu 20. 
století Tennesseeho Williamse 
v produkci divadla Young Vic se 
v létě 2017 hrál v divadle Apollo 
na londýnském West Endu. Jedné 
parné noci v Mississippi se jedna 
jižanská rodina schází na své 
bavlníkové plantáži, aby oslavila 
narozeniny Velkého taťky. Spalující 
vedro je skoro tak tíživé jako lži, 
které si říkají. Brick a Maggie pře-
šlapují kolem tajemství a sexuál-
ního napětí, které hrozí zničit jejich 
bezdětné manželství. V sázce je 
ale budoucnost celé rodiny a nikdo 
zatím neví, která verze pravdy 
platí – a která nakonec vyhraje?

Záznam divadelního představení 
je na programu radotínského kina 
v neděli 24. února od 16 hodin.

Co jsme komu zase udělali? 
Komedie Co jsme komu zase udě-
lali? navazuje v příběhu a v herec-
kém obsazení hlavních hrdinů na 
úspěšný a stejně bláznivý sní-
mek Co jsme komu udělali?. Role 
Claude a Marie Verneuilových si 
pod režijní taktovkou Philippe 
de Chauverona opět vychutná-
vají Christian Clavier a Chantal 
Lauby. A právě Clavier popisuje 
svou úlohu ve filmu slovy: „Na 
filmu je vtipná především para-
doxní situace, v níž se moje postava 
ocitne. Svatouškovský tchán je vůči 
všemu a všem kolem sebe velmi 
kritický. Takže když musí svým 
zeťákům ukázat nesmírně pozi-
tivní obraz Francie, začíná opravdu 
velká zábava.“ 

Pokračování francouzské komedie je 
možné uvidět ve čtvrtek 28. února od 
17:30.

(kin)

Tipy kina

pociťovat i  v  kinech,“ říká herec Michael 
Fassbender.

Hon, 12. února od 20 hodin
Vrcholný snímek dánského režiséra Tho-
mase Vinterberga, spoluzakladatele kul-
tovního manifestu Dogma 95, oceněný na 
MFF v Cannes 2012. Čtyřicetiletý Lucas se 
nedávno rozvedl a začíná žít nový život. Má 
přátele, novou práci, přítelkyni a pohodový 
vztah s  dospívajícím synem. Tuto poroz-
vodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá 
lež, která se rychle začíná šířit v komunitě 
jeho přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou 
kontrole a vesnice propadne podivné hys-
terii. Lucas musí uhájit svou čest a později 
v kolektivní štvanici i holý život.

Složka 64, 19. února od 20 hodin
Podivné lékařské experimenty, zneuží-
vání a  převýchova „necudných“ dívek. 
Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho 
asistenta Assada z  kriminálního Oddě-
lení Q se dostává další nevyřešený pří-
pad. Jak souvisí děsivé, půl století staré 
tajemství opuštěného ostrova Sprogø se 
třemi mumifikovanými těly nalezenými 
za falešnou stěnou jednoho kodaňského 
bytu? A  komu patřila čtvrtá, prázdná 
židle u prostřeného stolu?

Goliáš, 26. února od 20 hodin
Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází 
dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastu-
puje do vězení, aby si odpykal trest, a  od 
syna se očekává, že naváže na jeho krimi-
nální činnost. Kimmie ale není na něco 
podobného připravený. Drama zasazené do 
neutěšeného průmyslového města kdesi ve 
Švédsku je zneklidňujícím obrazem spole-
čenských proměn země i  rozpadu tradič-
ních patriarchálních struktur. 

(kin)

Po lednové projekci filmů ze série Oddělení Q 
nabídne Kino Radotín v únoru další čtyři detek-
tivky ze severu Evropy. Filmy plné napětí jsou na 
programu vždy v úterý od 20 hodin. „Začneme 
temnou kriminálkou z pera Joa Nesbøho Sně-
hulák, následovat bude severská klasika Hon. 
Zopakujeme i nejnovější případ Oddělení Q 
Složka 64. Napínavý únor završí nový švédský 
film Goliáš,“ říká Štěpán Malík z Kina Radotín.

Dunivé tóny Metallicy 
jen na jeden večer

plac, kde mohou postrčit vlak své těž-
kotonážní hudby a kde si „to“ mohou se 
svými fanoušky rozdat. Mimochodem 
bývá nezapomenutelným zážitkem, 
když frontman James Hetfield hrne 
energii do diváků, kteří stojí ani ne 
metr od něho. Přesto koncertní kulisa, 
kterou Metallica zvolila jednoho čer-
vencového večera roku 2009, dodala 
vystoupení magickou atmosféru. Sta-
rořímský amfiteátr ve franouzském 
Nimes je jedním z nejzachovalejších 
kolbišť gladiátorů. 

I za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto 
architektonického monumentu genius 
loci. Což teprve večer, kdy tmu proře-
zává palba světel a ohňů, kdy řvoucí 
dav fanoušků a fanynek vyvolává jména 
„gladiátorů novodobých“. Hetfield, 
Hammett, Trujillo a Ulrich vstupují 
do arény za tónů filmové hudby Ennia 
Morriconeho… 

(kin)
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Goliáš patří mezi únorové premiéry.
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Slavná kapela zahrála 
na netradičním místě.
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Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu

www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 

informační měsíční periodikum 
Noviny Prahy 16 pro správní obvod 
Prahy 16 (Radotín, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává 
Městská část Praha 16 v nákladu 10 000 
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 

Věra Peroutková
tel.: 257 911 746

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

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

www.sluzbyzbraslav.cz
poskytování služeb pro rodiny a domácnost

opravy a údržba potřeb pro domácnost

montáž nábytku, zámečnické práce

zednické a stavební práce malého rozsahu

odvoz odpadu do sběrného dvora 

jiné služby dle domluvy

Hodinová sazba: 190,- Kč

TEL: 774 620 618
Volejte po 14 hodině

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 

HDH STAVMONT s.r.o.
TEPELNÁ ČERPADLA

- prodej a montáž
- záruční a pozáruční servis
- solární systémy
- podlahové topení
- výměna radiátorů, rozvody topení
- výměna kotlů na tuhá paliva
 - vyřízení dotačního systému
 - poradenství

kontakt:
tel.: 603 262 180
e-mail: 

dhudecek@seznam.cz

sídlo společnosti:
Pražská 116, Jíloviště

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Stěhování a doprava. 

Tel.: 773 484 056

Dětská literatura zaujímá v radotínské knihovně významné místo. „V knižním fondu máme zhruba 
12 tisíc knížek pro děti všech věkových kategorií,“ říká Zdeňka Vodolánová, která má literaturu pro 
děti na starost.

Radotínská knihovna nezapomíná 
ani na malé děti

Co knihovna nabízí dětem 
v předškolním věku?
Předškoláci navštěvují naši 

knihovnu velice často. Každé úterý, kdy 
je knihovna pro veřejnost zavřená, při-
cházejí děti nejen z  radotínských ško-
lek, ale také z přilehlých obcí. Návštěvy 
probíhají formou exkurze, kdy děti se-
znamujeme s chodem knihovny, učíme 
je, jak se mají chovat ke knížkám a co 
vše zajímavého mohou v  naší knihov-
ně najít. Pokud jsou tyto akce tematic-
ké, připravíme pro děti vhodné knihy, 
které si mohou prohlédnout a  číst si 
z  nich. Seznamujeme děti s  knižními 
novinkami, ze kterých dětem předčí-
táme. Nejmenší školáci zde dostávají 
od svých učitelek již konkrétní úkoly 
k předem danému tématu, snaží se na-
jít sami oblíbenou knihu a potom o ní 
vyprávět. 

Jaké další akce pořádáte pro menší 
školáky?
Zajišťujeme besedy se spisovateli. Snaží-
me se vybírat ty, kteří jsou u našich děti 
oblíbení a  jejichž knihy se hodně čtou. 
Besedy jsou v rámci školní výuky a podle 
dotazů, které děti mají k  autorům knih, 
jsou hodně oblíbené. Každoroční akcí, 
na které se také knihovna podílí, je Noc 
s Andersenem. Děti u nás sice nespí, ale 
připravujeme pro ně krátký program 

k danému tématu tak, aby se všechny tří-
dy mohly u nás vystřídat. Další každoroč-
ní akcí je Pasování nových čtenářů. Děti 
prvních tříd od nás dostávají poukázky, 
které vymění za průkazku čtenáře. S tou-
to průkazkou mají u nás návštěvu knihov-
ny jeden rok zdarma. Děti si k nám však 
po vyučování chodí také psát úkoly, hrát 
hry na počítači nebo trávit čas vybíráním 
oblíbené knížky.

Jak se v tomto věku mění vztah dětí 
ke knížkám?
Dítě, než se naučí číst, vnímá knížku 
hlavně podle barevných obrázků, ve 
kterých je zobrazen pohádkový příběh. 
Děti v tomto věku milují příběhy O krt-
kovi, O mašince Tomášovi a také příběhy 
o  zvířátkách. Jakmile se děti naučí číst, 
vnímají knížku jako zdroj poznání. Mají 
radost, že si mohou knížku již číst sami 
a  jsou schopni diskutovat o  knížkách, 
které je zaujaly.
V tomto věku je hodně zřetelné, se kte-
rými dětmi si rodiče četli již od útlého 
věku, neboť to je pro děti velice důleži-
té. Dětští lékaři a pedagogové stále zdů-
razňují, že intenzivní slovní komunika-
ce a  předčítání dětem od kojeneckého 
věku u  nich později vede k  lepší gra-
motnosti, představivosti i bohatší slov-
ní zásobě, jsou lepšími čtenáři a později 
i studenty.

Jakými čtenáři jsou malé děti? Co nej-
raději čtou?
Jsou velice vnímavé a také zvídavé. V na-
šem knižním fondu máme hodně nauč-
ných knížek a  dětských encyklopedií ze 
všech možných oborů poznávání. Děti 
zde najdou odpověď na každou otázku. 
Z  tohoto žánru se děti zajímají nejvíce 
o  počítače a  počítačové hry. Zejména 
chlapci milují příběhy Minecraftu. Ze 
zábavného žánru jasně vedou Deníky 

malého poseroutky, z napětí a sci-fi knihy 
o Harrym Potterovi. Milují je jak chlap-
ci, tak děvčata. Děvčata mají oblíbené 
knížky od spisovatelky Ivany Peroutko-
vé, zejména Anička u  moře a  další díly 
o holčičce, která se svými přáteli poznává 
svět. Ze zábavné literatury dále nesmíme 
zapomenout na knížky Astrid Lindgre-
nové – Karkulín, Pipi Dlouhá punčocha 
a další humorné příběhy. Mezi další ob-
líbenou četbu patří komiksy. Z nově vy-

daných to jsou zejména knihy od Lucie 
Lomové Anča a Pepík. Jen zřídka najdete 
v regále Deník malého poseroutky, neboť 
i tyto knihy patří k těm nejvíce půjčova-
ným. Poslední 13. díl, který nedávno vy-
šel, je již několikrát rezervován.

Pozná se už u malých dětí, že z nich 
budou v dospělosti vášniví čtenáři?
Myslíte-li děti v předškolním věku, tak ur-
čitě ano. Poznáme to podle toho, jak dítě 
s knížkou zachází. Některé děti rychle pro-
hlédnou obrázky, knížku odloží a vezmou 
si další. Během chvilky tak „přečtou“ hned 
několik knížek. Děti, se kterými rodiče čtou 
již od útlého věku, knížku prohlížejí s mno-
hem větším zaujetím a  chtějí si o  daném 
příběhu povídat. Ptají se, proč je to tak a ne 
jinak, a hned tak knížku neodloží. Z tako-
výchto dětí určitě vášniví čtenáři vyrostou.

Překvapí vás někdy malí čtenáři 
svým přáním?
Jediné, co mě vždy překvapí, je, jak dych-
tivě někteří čtenáři čekají na další díl své 
oblíbené knížky. Je to například již zmi-
ňovaná knížka Deník malého poseroutky 
nebo různé komiksy. Ptají se, kdy už knihu 
budeme mít a kdy si ji budou moci půjčit. 
To jsou právě ti vášniví čtenáři.

Umí vás děti i pozlobit?
Práce s  dětmi je pro mě velice příjemná 
a inspirující. Jediné, co mě na našich dět-
ských čtenářích hodně vadí a mrzí, že když 
k nám přijdou, často nepozdraví. Přijdou 
s dotazem a opět se neobtěžují pozdravit. 
U hodně malých dětí je to omluvitelné, ale 
že nezdraví školáci, to nás všechny neustá-
le překvapuje. Nedaří se nám tuto slušnost 
u  dětí vypěstovat, i  když je provokativně 
zdravíme při příchodu my. Ale jinak jsou 
to zlatíčka a jsme rádi, že nás v tak hojném 
počtu navštěvují. 

(buč)

Zdeňka Vodolánová se v knihovně stará o program a knížky pro děti.
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SOU, Praha – Radotín
přijme učitele/učitelku 

anglického jazyka na zkrácený úvazek.

Požadované vzdělání 

anglický jazyk pro střední školy

Nástup dle dohody

Informace na tel. 257 899 901

Krátký životopis zasílejte na 

e-mail: sou@klapice.cz

Mateřská škola 

Praha 5, K Samoobsluze 211 

přijme učitele/ku
Nabízíme práci v příjemném prostředí 

a nově zrekonstruovaných prostorách,

velkou a vybavenou zahradou.

Nástup možný dle dohody.

Životopis a krátký motivační dopis 

zasílejte na: 

ivana.vocetkova@skolkalipence.cz
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69 
Praha 5 - Radotín

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Barbora Böhmová
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24

MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková

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
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 27. 2. 2019.
Uzávěrka pro inzerci: do 8. 2. 2019.

Distribuce do všech poštovních schránek 
ve správním obvodu zajištěna prostřednic-

tvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 
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Trenér radotínské badmintonové mládeže Mojmír Hnilica se zároveň věnuje roli mezinárodního 
rozhodčího, v roce 2016 dohlížel na celý olympijský turnaj v Riu de Janeiro. Badminton se podle něj 
těší mezi lidmi stále větší oblibě. A Radotín prý není výjimkou.

Mojmír Hnilica: Zájem o badminton 
roste i mezi amatéry

Název místního badmintonové-
ho klubu je TJ Sokol Meteor 
Radotín. Proč vlastně?

Spíše je to neoficiální označení. Náš 
oddíl je tradiční součástí TJ Sokol Ra-
dotín. Hráči zaniklého pražského oddí-
lu Meteor se k nám připojili v roce 1999 
a  získali jsme tím i  špičkové družstvo 
dospělých. Nepůsobíme však jen v Ra-
dotíně. Půlka badmintonového oddílu 
trénuje ve Vinoři a  druhá část tady ve 
sportovní hale. Děti jsou tak dnes roz-
děleny mezi Vinoř a Radotín, vrcholový 
tým dospělých trénuje a hraje ve Vinoři 
a  B mužstvo využívá zázemí zase tady 
v Radotíně.

Jak se tedy daří badmintonu v  Ra-
dotíně?
Velmi dobře. Máme zhruba 50 dětí a ju-
niorů. Na mistrovstvích republiky zís-
káváme tituly a  další dobrá umístění. 
Kateřina Mikelová sbírá vavříny ve své 
kategorii do 17 let i mezi staršími děvča-
ty do 19 let. Ema Staňková byla loni 
třetí mezi sedmnáctiletými. Obě dívky 
jsou v reprezentaci. Daří se i chlapcům. 
Radotín je přitom místem zaslíbeným 
sportu, a  tak musíme o  mladé hráče 

bojovat s jinými odvětvími. Hlavně s la-
krosem, florbalem a dalšími. Zhruba po-
lovina dětského a mládežnického oddílu 
je přímo z Radotína, ostatní jsou z okol-
ních obcí a městských částí.

Mají radotínské děti dobré sportovní 
základy?
Mají, je tu vhodnější prostředí než 
v  jiných částech Prahy. Děti tráví více 
času venku. S  badmintonem je nejlep-
ší začít ve věku mezi šesti a  deseti lety, 
děti v  tomto věku kdykoliv přijmeme. 
Spousta našich mladých sportovců dělá 
i jinou disciplínu. Badminton se nejlépe 
doplňuje s gymnastikou nebo atletikou. 
Platí to i u nás doma, jsme sportovní ro-
dina. Badminton je pro naše děti samo-
zřejmostí. Navíc se v  zimě každý pátek 
po tréninku sbalíme a jedeme do Jizerek. 
Syn dělá akrobatické lyžování, dcera se 
věnuje snowboardcrossu a také lednímu 
hokeji. Myslím, že je dobré, když děti 
dělají více sportů najednou. Rozvíjejí tak 
lépe své sportovní dovednosti a neunaví 
se fyzicky i psychicky z jediné disciplíny.

Badminton je trochu zvláštní v tom, 
že ho díky hře na chatách a na lou-

kách u  koupališť umí skoro každý. 
Ale v  hale na hřišti s  lajnami si ho 
zahraje mnohem méně lidí.
Je to tak, i když se to mění. V mládí jsem 
hrával tenis a jednou za mnou přišli ka-
marádi, že jim chybí jeden člen týmu na 
zápas v  badmintonu. Říkal jsem si, že 
to bude legrace, badminton jsem přece 
vždycky hrával venku na louce. Dostal 
jsem dva kanáry a  pochopil jsem, že 
sportovní badminton je jiný. To mě na-
štvalo a začal jsem se mu věnovat.

Nejvíc jste nakonec prorazil jako 
rozhodčí. Jak se to seběhlo?
Jednou potřebovali na mezinárodním 
turnaji rozhodčího s  angličtinou. Tím 
to začalo. Po sametové revoluci jsme 
v  republice byli jen dva rozhodčí bad-
mintonu mluvící anglicky. Díky tomu 
jsem se dostal ke kariéře mezinárodního 
rozhodčího. Pak jsem získal vrcholné ev-
ropské a světové licence a možnost řídit 
jako supervizor velké turnaje v zahrani-
čí. Rozhodoval jsem mistrovství světa 
a  z  pozice supervizora jsem řídil bad-
mintonový turnaj na olympiádě v  Riu. 
Letos budu mít takto na starost turnaj 
v rámci Evropských her v Minsku.

Jaká to je práce?
Náročná, někdy se sám sobě divím, že 
raději nezůstanu doma. Jako vrchní 
rozhodčí přicházím do haly jako první 
a odcházím poslední. Cestuji na turna-
je do Asie a k tomu dělám doma práci 
projektanta. Povinností na turnajích 
je hodně. Vrchní rozhodčí přichází ke 
slovu častěji než v  tenise. Složitých si-
tuací bývá v  našem sportu víc, míček 
létá velmi rychle a  po dopadu nene-
chává na hřišti žádnou stopu. Často se 
řeší sporné situace jako například jeho 
tečování s tělem či raketou.

Chovají se hráči badmintonu na svě-
tové úrovni férově?
Je to lepší než v minulosti, za nevhod-
né chování jim hrozí pokuty. Hráčům 
na nejvyšší úrovni jde o hodně. V pro-
sinci se konal finálový turnaj Masters 
v  Číně. Zúčastnilo se ho pouze osm 
nejlepších hráčů světa v každé disciplí-
ně, ve dvouhře, čtyřhře a mixu. Hrálo 
se o  celkovou částku 1,5 milionu do-
larů. Ve srovnání s  tenisem je to sice 
o řád méně, ale i tak jsou to velké pe-
níze.

Proč se prosazují hlavně hráči 
z Asie?
Díky svému fyzickému vybavení. Nejsou 
těžcí a  příliš osvalení, ale mají rychlá 
svalová vlákna. Umí vysoko vyskočit 
a nemají problém s neustálým pohybem. 
Evropané naopak dříve těžili z  lepších 
tréninků, ale to už dnes v Asii umí také. 
Existují ale výjimky, současnou mistryní 
světa je Španělka. To je něco neuvěřitel-
ného. Dobří jsou dlouhodobě také Dá-
nové. Evropané až na výjimky na mist-
rovství světa končí na úrovni posledních 
16 hráčů, větší úspěchy občas přicházejí 
spíše ve čtyřhrách.

Má radotínský oddíl hrající nejvyšší 
ligovou soutěž na soupisce zahra-
niční hráče?
Ano, nyní za nás hraje extraligová utká-
ní Dán Steffen Rasmussen. Když chcete 
uspět, musíte do nejvyšší soutěže postavit 
cizince. Dělají to i ostatní oddíly. Takový 
hráč u nás netrénuje, přijede jen na zápa-
sy. Naše áčko pravidelně hraje o medailo-
vá umístění, bez zahraničních hráčů by to 
nešlo.

Vraťme se ale k amatérskému bad-
mintonu. Roste zájem o tuto hru?
Velkou reklamu udělal našemu spor-
tu Petr Koukal. Zúčastnil se dvou 
olympiád a také trochu díky tomu, že 
překonal vážnou nemoc, byl i  vlajko-
nošem českého týmu v Londýně. Jeho 
příběh badmintonu v  Česku hodně 
pomohl. Na rekreační úrovni si ho 
přichází zahrát stále více lidí. Pro za-
čátečníky není tak náročný jako tenis, 
který musíte umět hrát, aby vás to ba-
vilo. Badminton lidé zvládají ve větší 
míře. Navíc je to smíšený sport, kde 
spolu často hrají muži a  ženy. A  fun-
guje i ekonomicky, protože badminto-
nové hřiště nezabírá tolik místa jako 
tenisový kurt, takže se jich v  halách 
může umístit větší počet najednou. Ať 
si ho lidé vyzkoušejí, bude je to bavit! 
Při badmintonu navíc nehrozí vážnější 
zranění a dá se hrát i ve vyšším věku. 
Jak vidím zájem o sporty v Radotíně, 
uživila by se tu i díky badmintonu ješ-
tě jedna sportovní hala. 

Petr Buček

Co možná nevíte o badmin-
tonu
•  Badminton patří mezi nejstarší 

sporty vůbec. Jeho původní 
formy pocházejí z Číny, součas-
nou podobu odhalili britští kolo-
nialisté v Indii.

•  Na špičkových turnajích se spo-
třebuje i 20 míčků za zápas. 
Jeden přitom přijde na 80 až 
100 korun. 

•  Míček lítá při smečích špič-
kových hráčů rychlostí přes 
300 km/h, rekordem je téměř 
500kilometrová rychlost.

Hráči Sokolu Meteor přivezli z Českého 
Těšína čtyři medaile, nejlepší byl Drančák
Z Memoriálu Standy Krauze, který patří mezi turnaje nejvyšší kategoriee Grand Prix A, přivezl tým Sokol Meteor Praha-Radotín 
čtyři medaile.

Nejúspěšnějším hráčem tur-
naje byl se zlatou a stříbrnou 
medailí Pavel Drančák. Spo-

lečně s dalším hráčem radotínského 
týmu, Michalem Hubáčkem, získali 
již třetí vítězství v řadě ve čtyřhře na 
okruhu dospělých celostátních tur-
najů.

Společně s Magdalénou Lajdovou 
sahal Pavel Drančák také po druhé 

zlaté medaili, která jim unikla ve dvou 
těsných koncovkách smíšené čtyřhry 
proti již tradičním soupeřům Šelon-
govi s Šikalovou.

„V deblu s Míšou je to náš třetí titul 
v řadě na okruhu GPA, navíc je to 
šestý spoluhráč, se kterým se mi 
podařilo vyhrát Těšín, což je asi 
dobrý. Takže ze dvou třetin převládá 
spokojenost s turnajem. V mixu 

jsme chtěli oplatit Vojtovi s Déňou 
porážku z minulého áčkového tur-
naje. Bohužel nás netrefila ani jedna 
z koncovek, škoda a gratulace soupe-
řům!“ říká Pavel Drančák.

Třetí klubovou medailistkou se stala 
Kateřina Mikelová, která vybojovala 
druhé místo ve dvouhře žen. I přes 
nedávno zraněný kotník dokázala 
ve druhém kole porazit Anežku 

Nováčkovou, ve čtvrtfinále Janu 
Adámkovou a v semifinále Soňu 
Hořínkovou. Ve finále však Kateřina 
nestačila na výborně hrající Vero-
niku Dobiášovou, se kterou prohrála 
21:12 a 21:11. 

Další hráči Sokolu Meteor, Hubá-
ček–Hejdrychová, neuspěli v mixu 
ve druhém kole proti Valentovi 
s Krocovou. Kateřina Hejdrychová 

postoupila ve dvouhře přes páteční 
kvalifikační kola do hlavní soutěže. 
Tam vypadla ve druhém kole po cel-
kem hladkém zápase s Veronikou 
Koldovou.

Petr Hošek startoval tradičně s Petrem 
Jelínkem ve čtyřhře mužů. I přes třetí 
nasazenou pozici zůstali před branami 
semifinále. 

(bad)

Mojmír Hnilica na tréninku mladých badmintonistů.
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Radotínská atletika loni oslavila svou 55. sezonu. Významné jubileum si 
atleti připomněli v nové aule základní školy. Přes 80 bývalých i součas-
ných atletů vzpomínalo na založení oddílu a jeho bohatou historii lemo-
vanou několika úspěchy.

Atleti oslavili v aule 
55. výročí klubu

Lakrosisté 
vybrali nejlepší 
hráče roku

KAM ZA SPORTEM V RADOTÍNĚ A OKOLÍ
Basketbal, 2. NBL, Černošice
•  8. 2. 19:15 BK Wolves Radotín – 

Sokol Žižkov
•  9. 2. 18:45 BK Wolves Radotín – 

BK Slaný
•  23. 2. 18:45 BK Wolves Radotín – 

BK Klatovy
•  24. 2. BK Wolves Radotín – Jiskra 

Domažlice1)

Fotbal, zimní turnaj – Memoriál  
J. Kolína2)

•  2. 2. 10:00 Admira Praha – FK 
Olympia Radotín

•  9. 2. 14:00 FK Olympia Radotín – FK 
Meteor Praha

•  16. 2. 12:00 FK Olympia Radotín – FK 
Hořovicko

•  23. 2. 16:00 FK Zbuzany – FK 
Olympia Radotín

Cenu pro nejlepšího radotín-
ského atleta roku 2018 získal 
na slavnostním večeru Ond-

řej Lenghart, druhý skončil běžec na 
střední tratě junior Martin Olšanský 
a třetí příčka připadla běžkyni na 
středních tratích, žákyni Natálii Mille-
rové.

Historii i současnost atletického 
oddílu připomněla výstava fotografií. 
Akci slovem doprovázeli bývalá před-
sedkyně oddílu Daniela Rejchrtová 
a současný předseda Petr Dubský. Při-
pomněli republikové úspěchy něko-
lika atletů hájících radotínské barvy, 
jejichž výkony je vynesly až do repre-
zentace.

Ve své jubilejní sezoně navíc atleti pře-
pisovali historii. „Jedním z největších 
úspěchů v historii oddílu je jedno-

značně postup družstva mužů z baráže 
do druhé národní ligy. Ta vedla přes 
vítězství v Pražském přeboru. Zvítězit 
v přeboru se podařilo i družstvu žen, 
které také zápolily v baráži, leč smolně 
obsadily první nepostupovou příčku,“ 
říká Petr Dubský.

Výrazně se v loňském roce prosa-
dil také starší žák Ondřej Lenghart. 
Nejenže několikrát posunul oddí-
lové rekordy na tratích 60, 150 a 300 
metrů, ale především vybojoval dvě 
pódiová umístění na šedesátimet-
rové trati na mistrovstvích republiky. 
V březnu v hale vybojoval stříbrnou 
medaili, venku v září skončil třetí 
a na stejném mistrovství vybojoval 
i čtvrté místo na 150 metrů. Čtyři-
krát k tomu vyhrál přebor Prahy – 
dvakrát na 60 metrů a dvakrát na 150 
metrů.

Výraznou osobností byl v loňském 
roce i mladší žák Patrik Marinov. 
Vyhrál přebory Prahy na 60 metrů, 
v pětiboji i v přespolním běhu. Dva-
krát byl vybrán do reprezentace Prahy. 
Nejprve do štafetového poháru, kde 
jako finišman dovedl štafetu hlav-
ního města v konkurenci všech krajů 
k vítězství. Poté i v mezikrajovém 
utkání, kde v konkurenci nejlepších ze 
všech krajů vyhrál závod na 60 metrů 
a byl druhý na 800 metrů. V závěru 
roku byl vyhlášen nejlepším mladším 
žákem Prahy.

Během slavnostního setkání v aule pře-
vzalo ocenění 16 atletů – medailisté 
z přeborů Prahy a účastníci mistrovství 
republiky. Celkově posbírali 19 medailí 
z přeborů a zaznamenali 22 startů na 
mistrovství ČR. 

(atl)

Radotínští lakrosisté jako každý 
rok ocenili své nejlepší hráče. 
Slavnostní akce v sokolovně se 

účastnil také Petr Chmelař, prezident 
Českého svazu mužského lakrosu.

LCC Wolves převzali medaile za své 
vítězství v Národní fieldlakrosové lize 
a Tomáš Knotek získal ocenění pro 
vítěze kanadského bodování NFLL.

Ants U10 (2009 a ml.)
Ludvík Cibulka
Marek Škubal
Vítek Studený

Ants U12 (2007 a 2008)
Tobiáš Formánek
Daniel Haylett
Filip Rohlík

 Foxes U14 (2005 a 2006)
 Ondřej Strieblik
Lukáš Kučera
Štěpán Jurenka
Martin Pech

 Wolves
 Josef Slavík
Tomáš Hájek

Custodes
Martin Hodaň

Piranhas U10
Kateřina Chlubnová
Elena Meca
Veronika Procházková

Piranhas U13
Alžběta Vignátová
Kateřina Hovancová
Johana Moravcová

Harpyje U16
Klára Strončková
Veronika Bouchalová
Lucie Chottousová

LCC Harpyje
Vendula Šubrtová

LCC Girls
Kateřina Hlavsová

NEJLEPŠÍ HRÁČI LCC V ROCE 2018

Nová módní značka Without Limits, 
založená Julií Hrazánkovou, Tere-
zou Karnetovou a Kateřinou Dvořá-
kovou, udělila zvláštní cenu „Řízek 
týmu“ pro hráčky, které nejlíp tmelí 
tým a táhnou partu. Získaly ji Maja 
Holanová a Sofie Haylettová. 

(mik)

Fotbalisté se chystají na boj o 2. ligu

Ocenění pro nejlepší atlety předal Petr Dubský (vlevo). Králem radotínské atletiky se stal Ondřej Lenghart (uprostřed), druhý skončil 
Martin Olšanský (vpravo).

Lakrosisté se tradičně sešli na konci 
loňského roku v sokolovně.
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FK Olympia Radotín se netají ambicemi na postup do 
2. ligy. V zimní přípravě se účastní turnaje, který pořádá 
FK Meteor Praha. Memoriál Jiřího Kolína hrají 3 týmy 
z České fotbalové ligy – vedle Radotína také Zápy a Králův 
Dvůr. Divizi zastupuje domácí Meteor, ale také týmy Kladna, 
Hořovicka a Zbuzan. (Termíny zápasů Olympie naleznete 
v rubrice Kam za sportem.) Ve svém prvním vystoupení 
na turnaji podlehl Radotín Zápům 0:4 (foto). 

Pozn. 1)Čas utkání zatím není znám, najdete jej na www.bkradotin.cz; 
2)Místa zápasů naleznete na www.fkmeteorpraha.cz.
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Na bruslích a lyžích po minulosti
Jak jsme si v Radotíně v minulých 

časech užívali nejchladnější část 
roku? Když udeřila tuhá zima, lidé 

bruslili na Mlýnském rybníku, který byl 
v místech, kde dnes stojí učiliště. Radotín 
míval i hokejové mužstvo, hrávalo se před 

sokolovnou i tam, kde stával starý sta-
dion – dnes na jeho místě hrají softbalisté. 
Radotínský občan Otakar Vindyš dokonce 

ve 20. letech reprezentoval v hokeji Česko-
slovensko. Když napadlo dost sněhu, lidé 
se oddávali sportu na dřevěných prkén-

kách zvaných ski. Jednoduchá sjezdovka 
vznikla nad dnešní cementárnou. A kde se 
lidé baví zimními radovánkami v dnešní 
době? Děti si užívají sněhu například ve 
Slavičím údolí. Pokud napadne. A když 
dlouho mrzne, Biotop se změní na malou 
hokejovou „arénu“. 

(buč)

To nejsou Krkonoše ani nižší polohy Alp. Vlevo na fotce jsou hladké skály pokryté 
sněhem, které míjejí řidiči přijíždějící k cementárně od Lochkova. „Sjezdovka“ na 
Homolce lákala lyžaře.

Mistrovské hokejové zápasy se konaly také na starém stadionu, kde dnes stojí 
sportovní hala a softbalové hřiště.

Zimní stadion na místě Mlýnského rybníku, kde jsou dnes haly a učebny 
radotínského učiliště.Z nedávné zimy je snímek z Biotopu, v kulichu zrovna útočí bývalý reprezentant a dlouholetý úspěšný hráč NHL Patrik Eliáš.

Otakar Vindyš, syn zakladatele továrny na tělocvičné nářadí Josefa Vindyše (kterou si nyní pro své účely u nádraží přestavuje 
firma Ski a Bike Centrum Radotín), patřil k průkopníkům hokeje v Československu. Získal tři tituly mistra Evropy. Na snímku 
z evropského šampionátu v roce 1921 je Vindyš druhý zprava. V reprezentaci vsítil 9 branek, z letní olympiády konané o rok 
dříve si přivezl bronz. Hokej tehdy ještě patřil na program letních olympijských her.

Hráči Spartaku Radotín na hřišti před sokolovnou v roce 1958.
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