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Vážení
spoluobčané,
do nového roku
přeji všem jen
to nejlepší. A na
pomoc si vezmu tentokrát Rychlé
šípy. Tato především za mého dětství
a mládí populární skupinka mladíků
oslavila v závěru loňského roku své 80.
narozeniny. Ačkoliv se jedná o fiktivní
postavy, leccos si od nich lze vypůjčit
i v reálném životě.
Mirek Dušín má ve Foglarových příbězích výjimečný smysl pro čest a hrdost.
Neustále se snaží hájit pravdu, ctít přátelství a pomáhat ostatním. Takoví lidé
v dnešním politickém životě často chybí.
Do nového roku si proto přeji, aby se
v naší společnosti opět objevily výrazné
osobnosti, které nám svým jednáním
a vystupováním budou morálním příkladem a také protiváhou lidem a bohužel i čelním představitelům naší země,
kteří naši společnost záměrně polarizují
a vytvářejí obrovské názorové příkopy.
Rozvaha a přemýšlivost patří k další
postavě Rychlých šípů, k Jarkovi Metelkovi. Ani tyto vlastnosti se v dnešní
uspěchané době moc nenosí. A proto
všem na prahu nového roku přeji, aby si
našli čas sami na sebe, uměli „vypnout“
a trávili čas ve svém vnitřním klidu.
Na druhou stranu nezapomínejme ani
na ostatní. Vždyť i Rychlé šípy byly
partou skvělých kluků, které bavilo být
spolu a uměli táhnout za jeden provaz.
Proto si přeji, abychom si v roce 2019
našli velkou dávku času na své blízké.
A co si vzít z dalších postav slavných
komiksových příběhů? Jindrovi Hojerovi i Červenáčkovi se ne vždy dařilo.
Ale ukázali, že i přes různé nástrahy se
lze v životě přenést. Poselství určené
dětem si mohou do svého života vzít
i dospělí. Nezapomínejte při tom ani na
Rychlonožkovu dobrosrdečnost. Ani té
není nikdy dost.
Do nového roku přeji všem hodně štěstí,
zdraví a všeobecné spokojenosti.
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Kdo topí starým kotlem, může
využít dotaci na nový
Ačkoliv stále více domácností topí a ohřívá vodu plynem, elektřinou nebo tepelným čerpadlem
a nezatěžuje své okolí kouřem z komínů, někteří se stále nechtějí vzdát starého kotle na hnědé uhlí.
Existují i případy, kdy lidé přikládají do kotle na pevná paliva odpadky, vysloužilé okenní rámy nebo
zbytky starého nábytku.
různé zbytky a odpadky vypouštějí
z komínů hustý zapáchající kouř.

Foto: David Miklas

Slovo starosty

Číslo 1/2019

Zatímco spalování uhlí v těchto kotlech legislativa do září roku 2022 nezakazuje, topení odpadky nebo zbytky
ze staveb je v rozporu se zákonem už
nyní. Je zakázáno topit odpadem, ale
také například lakovaným dřevem,
vlhkým palivem, starým nábytkem či
vysloužilými okenními rámy. Kdo má
podezření, že jeho soused takovým
palivem topí, může vznést podnět na
oddělení životního prostředí Úřadu
městské části Praha 16, nejlépe doplněný o fotografie či videonahrávku
kouřícího komínu (video musí být
dlouhé minimálně 30 minut, což je
doba případného rozdělání ohně).

Hustý hnědý kouř valící se z komínu není v Radotíně výjimkou.

S

příchodem zimy se v některých částech Radotína i okolních městských částí opakuje
stále stejný scénář. Domy začnou,
často až pod rouškou tmy, vypouštět
z komínů hustý a zapáchající kouř.
Přestože všichni v okolí vytápějí své
domovy „čistým“ způsobem, dýchají
vzduch plný škodlivých látek od jednoho či několika bezohledných sousedů. Nemohou si tak vyvětrat svůj
dům, protože by se jejich pokoje
naplnily kouřem. Příjemná není ani

večerní procházka ulicí s kouřícími
domy.
Zastaralé kotle na pevná paliva
budou domácnosti využívat do
1. září 2022. Poté začne platit zákaz
používání kotlů 1. a 2. emisní třídy.
Pokud domácnosti neprokáží po
tomto datu, že topí kotlem splňujícím podmínky alespoň 3. třídy, hrozí
jim vysoká pokuta až 50 tisíc korun.
Zastaralé kotle 1. a 2. emisní třídy
spalující hnědé uhlí, dřevo, ale také

Úřad provede vizuální šetření na místě,
a pokud existuje podezření na znečišťování ovzduší, informuje vlastníka
nemovitosti o tom, co má dodržovat.
Majiteli nemovitosti hrozí pokuta ve
výši až 50 tisíc korun. V případě, že se
situace znečišťování ovzduší bude dále
opakovat i po zaslaném sdělení, orgán
ochrany ovzduší může provést kontrolní šetření kotle přímo v domácnosti.
Úředníci si při kontrole podezřelých
kotelen vyžádají také osvědčení o revizi
používaného kotle. Od roku 2017 je
podobně jako například u aut povinná

prohlídka technického zázemí kotelny
na tuhá paliva a kotle samotného. Nejdříve dvouletá lhůta pro revizi technického stavu kotlů se letos prodloužila na
tři roky.
Nahradit starý kotel 1. nebo 2. třídy
je přitom nejvhodnější právě nyní.
Do konce roku 2019 nabízí Magistrát
hlavního města Prahy dotace na jejich
výměnu. Při přechodu na plynový
kondenzační kotel lze získat okolo 100
tisíc korun, kdo zvolí nákladnější teplovodní čerpadlo, může počítat s dotací
nanejvýš 127 500 korun.
„Šance se nemusí opakovat, nyní je
nejlepší čas pro využití dotace,“ uvádí
Zlatuše Janáková z odboru ochrany
prostředí, který má kotlíkové dotace
na starost v rámci pražského magistrátu, kde se žádosti o dotaci vyřizují.
V právě probíhající etapě kotlíkových
dotací požádalo dosud o příspěvek 130
pražských domácností, sedm z nich
bylo z Radotína.
Podle Zlatuše Janákové není důvod
k obavám ze složitého procesu při vyřizování žádosti o dotaci, úředníci rádi
žadatelům poradí. Veškeré informace
pro žadatele jsou uvedeny na webové
adrese www.portalzp.praha.eu.
Petr Buček

Pokračování na str. 3

Inzerce

Osobní strážce
Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu ŠKODA
KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý design, nový
standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší třídy.* Mimo jiné disponuje
technikou, která pomáhá snížit následky dopravní nehody. Pokud
na základě čidel a radaru vyhodnotí krizovou situaci, podnikne řadu
opatření s cílem připravit posádku na případný náraz.

ŠKODA KAROQ
S MOTORY TDI a TSI

SKLADEM

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

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

za

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů KAORQ:
4,4–5,6 l/100 km, 116–134 g/km
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Zprávy z úřadu

Předvánoční setkání se seniory
Foto: Kateřina Drmlová

Ve čtvrtek 6. prosince se v domě
s pečovatelskou službou v ulici
K Cementárně uskutečnilo předvánoční posezení radotínských seniorek a seniorů. Šlo zejména o klienty
obou pečovatelských domů a těch,
kteří využívají služeb místních
pečovatelek.

Starosta Hanzlík a místostarosta Knotek přišli na Čaj popřát každému osobně.

Setkání s Karlem Hanzlíkem, starostou Městské části Praha 16, a jeho
zástupcem Miroslavem Knotkem
se koná každý rok a ani letos tomu
nemohlo být jinak. Sešlo se tu bez-

Jubilejní, 15. Vánoční dílny
s bohatou nadílkou výrobků

J

ubilejní Vánoční dílny, které se
konaly v sobotu 1. prosince v prostorách základní školy, měly nádhernou zimní atmosféru, neboť do rána
napadl sníh a dotvořil tak romantický
nádech Ladovy zimy.

I divadlo bylo! Dramatický kroužek,
který převzala učitelka Bára Maxová,
dvakrát předvedl představení „Impro
cukroví“. To zapojilo i potěšilo všechny
diváky.
Foto: Ilona Valešová

Na čtrnácti stanovištích byla připravena bohatá nabídka výrobků. Pěknou vůní lákaly malé pletené vánočky,
dále se vyráběl sněhuláček, stromek
z vlny, roztomilý zpěváček i s notami,
andělíček s nabranou sukénkou nebo
papírové ozdoby dle fantazie. V rukou
návštěvníků dílen vznikaly také různá

vánoční přání, vánoční jmenovky na
skleněné ozdobě, drátkové ozdoby, zdobené korálky, voňavé svíčky z medových
plástů, papírový závěs ve tvaru adventního věnce, sádrové odlitky ve tvaru
vánočních motivů, velká hvězda z papírových sáčků, ozdoby ze zlatých, stříbrných nebo červených skořápek či bílá
vločka z rouna.

Vánoční dílny každoročně přilákají děti i dospělé.

Ani letos jsme nezapomněli pro naše
návštěvníky uvařit teplý medový čaj,
takže každý mohl chvilku posedět
a vychutnat si příjemnou atmosféru
adventního tvoření.
Návštěvníci Vánočních dílen odcházeli s úsměvem a s plnými krabicemi
či košíky vlastnoručně vyrobených
dárečků, kterými určitě udělali radost
i svým nejbližším.
Organizátoři měli zase velkou radost,
že se naše akce povedla a že jsme opět
potěšili a nezklamali naše pravidelné
i nové účastníky, kteří v hojném počtu
do školy dorazili.
Poděkování patří organizátorům – učitelům, kteří se v sobotu na dílnách podíleli a již dopředu se na ně ve svém volnu
připravovali, a také 25 žákům 2. stupně,
kteří obětavě pomáhali malým dětem
při vyrábění.
Děkujeme vedení školy, které nás
v pořádání naší velké akce podporuje
a také se na ní finančně podílí. Zejména
děkujeme za grantovou dotaci Městské části Praha 16, bez níž by se dílny
nemohly uskutečnit.
Ilona Valešová

N

e, není řeč o plánovaných
nástupištích
dráhy,
těch
patrně tolik nebude. Ale stanic autobusu se shodným názvem
Nádraží Radotín je opravdu požehnaně. Nyní alespoň dostaly písmenné
označení.

Na základě podnětu radotínských
cestujících jednala zdejší radnice se
společností ROPID o přejmenování
některých z autobusových zastávek.
„Opakovaně jsme upozorňovali na
nepřehlednost situace a to, že na trase
jedné linky autobusu jsou dvě zastávky
totožného jména. Přitom jsou od sebe
vzdáleny až 250 metrů,“ říká tajemník radotínského úřadu Pavel Jirásek.
Žádost však byla ze strany ROPIDu
zamítnuta, organizátor pražské integrované dopravy nakonec zvolil rozlišení písmeny.

Počátkem prosince tak přibyly na
sloupky jednotlivých sourozeneckých stanic bílé cedulky s černými
písmeny – Nádraží Radotín A je
u samotného nádraží, B je první
z nástupišť u železničního přejezdu,
druhé, blíže k závorám, je C. Nádraží
Radotín D je na hlavní ulici u hotelového domu, E a F jsou výstupní
zastávky dělící park mezi ulicemi
Vrážská a Věštínská.
Podle ROPIDu by postupně měly na
zastávkových sloupcích přibýt plánky
celého přestupního uzlu a ještě výraznější značení jednotlivých stanovišť.
Označení nástupišť bude doplněno do
vyhledávače spojení IDOS a mobilní
aplikace PID Info. Způsob implementace do informačních systémů ve vozidlech a do zastávkových jízdních řádů
se teprve řeší.

Foto: Kateřina Drmlová

Nádraží Radotín A až F

mála padesát seniorů. Příjemným
odpolednem nad kávou, dortíky
a chlebíčky provázela dvojice Petra
Kubce a Lucie Chlumské, zpívaly se
lidové písničky, připomenuto bylo
i stoleté výročí republiky. S pásmem
písniček vystoupily děti ze základní
školy pod vedením učitelky Heleny
Petrové.
Starosta Hanzlík poděkoval pečovatelkám za jejich celoroční důležitou a náročnou péči o klienty
a s přáním krásného adventu
a Vánoc rozdal všem přítomným
malé pozornosti od radotínské
radnice.
Další akcí byl – letos poslední – Čaj
o třetí. Setkání v Koruně bylo tradičně laděné ve znamení blížících se
svátků. Proto na něm ani tentokrát
nechyběly dárky – a hlavně vánočně
laděná vystoupení.
Úvodu se protentokrát ujaly děti
ze školky Petrklíč, které přednesly
báseň o svaté rodině a společně se
sálem zazpívaly dvě koledy.
Po předškolácích si vzal slovo
radotínský starosta Karel Hanzlík,

Protože se jedná o zkušební provoz, jsou samozřejmě vítané všechny
ohlasy na nové informační prvky – jen
tak bude moci dojít k jejich postupnému doladění.
Kateřina Drmlová

Předtím ale ještě přivítal kapelu
Bartet. Místní si ji mohou docela
dobře pamatovat – vystoupila tu
s Josefem Zímou na Babím létě.
Tentokrát si s sebou vzala i flétnistku Šárku Šantrůčkovou a spoustu
koled a dalších vánočně laděných
písniček. K jejich trochu rockovějšímu podání se mnozí v sále rádi
přidali a společně si tak ladili tu
pravou sváteční náladu. K té samozřejmě přispělo i občerstvení a výzdoba, ale hlavní roli hrála právě
hudební atmosféra – cinkot kytar
a čistý, i vprostřed lidí osamělý
zvuk flétny nesený vysoko do tmy
kamsi mezi hvězdy.
Kateřina Drmlová
Jana Hejrová

Tu naši písničku českou v DPS
zpívala Lucie Chlumská.

Školení pro pěstouny

P

ravidelné školení pěstounů
a poručníků se uskutečnilo
15. listopadu v budově radnice
Městské části Praha 16.
Pěstouni a poručníci byli (stejně jako
minule) proškoleni Mgr. Petrou Liškovou, dětskou a rodinnou psycholožkou
a psychoterapeutkou. Magistra Lišková
pracuje pro organizaci Pexeso o.z.
Přednášky pomáhají mnohým pěstounům a poručníkům s vyrov-

náním s novou životní rolí, napomáhají jim v odpovědích na
mnohé otázky, které se s ohledem
na rodinnou situaci objeví. Pěstouni a poručníci mohou sdílet své
postřehy, radosti a trápení v uzavřeném kruhu „známých lidí“
s podobnými problémy.
Letošní poslední přednáška byla na
téma sourozenecké vztahy.
Veronika Bíšková

Radotín nabízí
výhodný pronájem
zubní ordinace

Z

Nejblíž k závorám je Nádraží
Radotín C.

Sám poděkoval za to, že sem všichni
zavítali a on měl možnost se s nimi
setkat: „Odmala mne doma vedli
k úctě ke starším a tu mám pevně
v sobě, vážím si vašich zkušeností.
Dnes si mnozí neuvědomují, jak jsou
důležité a cenné.“

Foto: Jana Hejrová

A

kcí, které Městská část Praha
16 pořádá pro radotínské
seniory, je v průběhu roku
celá řada. Všechny je ukončují dvě
předvánoční posezení: v novém domě
s pečovatelskou službou a v kulturním
středisku U Koruny.

který poděkoval za podporu, kterou od mnohých má – a slíbil, že
za okamžik půjde za každým hostem, aby mu popřál klidné a třeba
i bílé Vánoce a také předal dárek
(tím byl speciální seniorský kalendář se spoustou rad a důležitých
kontaktů).

dravotní středisko na starém
sídlišti hledá zájemce o výhodný
pronájem zubní ordinace. Prostory v 1. patře si může pronajmout
zubní lékař nebo odborník poskytující
dentální hygienu.
Ordinace vybavená klimatizací je
k dispozici za výhodný roční nájem
ve výši minimálně 800 korun za metr
čtvereční. Cena nezahrnuje poplatky
za služby. Ordinace má celkovou
výměru 41,1 m2, z toho na ordinaci

samotnou připadá 19,5 m2. Městská
část Praha 16, která pronájem nabízí,
vyžaduje ordinační dobu v rozsahu
nejméně 24 hodin týdně.
Další informace k pronájmu podá
Hana Špryňarová, vedoucí Oddělení
správy obecních nemovitostí Úřadu
MČ Praha 16, tel. č. 725 606 257,
e-mail: hana.sprynarova@praha16.
eu. Zájemci se mohou hlásit do
31. ledna 2019.
(red)
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10 rad: Co je dobré vědět, když chcete topit čistě
1.

Kotle se dělí do pěti emisních
tříd. 1. třída je nejméně přívětivá k životnímu prostředí, nejlépe
jsou na tom kotle 5. třídy. Kotle 1. a 2.
třídy nesmí výrobci prodávat už od
1. ledna 2014.

2.

Kdo topí starým kotlem
1. nebo 2. emisní třídy, může
využít dotaci z magistrátu. Neposkytuje ji radnice v Radotíně! Například při přechodu na topení plynem
se dotace pohybuje okolo 100 tisíc
korun. Aktuálně nabídnutá podpora ze strany Magistrátu hlavního
města Prahy končí 31. 12. 2019 nebo
vyčerpáním peněz. Více informací
je možné vyhledat na internetových
stránkách www.portalzp.praha.eu.

3.

Od 1. září 2022 bude provoz
kotlů 1. a 2. emisní třídy zakázán
pod pokutou až 50 tisíc korun. Není
ale vhodné nechávat výměnu kotle
na poslední chvíli. Výběr vhodného
kotle, jeho instalace a další úpravy
kotelny – to vše trvá několik měsíců.

4.

Není třeba se obávat složitého
řízení při vyřizování dotace.
Někteří výrobci kotlů vyřídí dotaci
za zákazníka, který si kotel objedná.
Existují i zprostředkovatelé dotace
nabízející pomoc s jejím vyřízením
za úplatu. Nový kotel je nutné nejdříve zaplatit, dotace poskytne úřad
po několika měsících. Výrobci kotlů
nabízejí půjčku na dobu, než žadatel
dotaci obdrží.

5.

Netopte domovním odpadem,
starým dřevem z lakovaného
nábytku nebo jiným stavebním materiálem. Zákony to zakazují pod pokutou až 50 tisíc korun.

Anketa

6.

Pokud se vám
nezdá,
čím
soused topí, a nereaguje na vaše připomínky,
vzneste
podnět na oddělení
životního prostředí
Úřadu městské části
Praha 16. Vyfoťte
kouřící komín nebo
natočte
videonahrávku (po dobu 30
minut, což odpovídá
případnému rozdělání ohně). Uveďte
čas, kdy se z komínu
takto kouří. Úředníci
provedou
vizuální
šetření a případně
upozorní majitele na
jeho povinnosti a na
postihy, jež mu hrozí.

Foto: Viesmann

Pokračování ze str. 1

7.

Možností je
také podání
tak zvané sousedské
Stále více majitelů rodinných domů používá k vytápění tepelné čerpadlo.
žaloby. Občanský
zákoník uvádí, že
vlastník nesmí při nakládání se svým kotle je nutné mít k dispozici pro přímajetkem omezovat ostatní osoby. padnou kontrolu. Jinak hrozí pokuta
Příkladem mohou být imise, za které až 20 tisíc korun.
se považuje mimo jiné také kouř.
Zákon říká, že se má vlastník zdržet
Kdo nechce zamořovat okolí
toho, co působí, že imise vnikají na
znečištěním, topí elektřinou,
ednou měsíčně dostávají prapozemek souseda v míře nepřimě- plynem, suchým dřevem, jinou biocovníci oddělení životního
prostředí na radotínské radnici
řené místním poměrům a podstatně masou nebo například tepelným červýsledky měření kvality ovzduší z křiomezující obvyklé užívání pozemku. padlem.
žovatky u restaurace Amigos. Měřicí
Záleží na soudu, zda shledá kouř od
souseda za přiměřený.
Neduste při topení oheň stanice na dopravou zatíženém místě
sníženým přívodem vzdu- funguje od začátku 90. let minulého
Provozovatelé kotlů na pevná chu do topeniště. Vzniká tak hustý století.
paliva s výkonem od 10 do 300 a zapáchající kouř. Jeho přítomnost
kW, které slouží jako zdroj pro tep- lze akceptovat nanejvýš 30 minut po Nejvíce znečištění způsobují projíždělovodní soustavu, musí jednou za tři rozdělání ohně. Zákon během první jící automobily, což je vidět na přítomroky nechat provést odbornou revizi půlhodiny po zatopení tmavší kouř nosti oxidů dusíku v měřicí stanici.
Oxidy dusíku mají vedle spalovacích
kotle. Doklad o technické prohlídce toleruje.
(buč)

Radotín nejvíce
zatěžují emise aut

9.

J

10.

8.

motorů na svědomí také plynové
kotelny.
Velké zlepšení ovzduší stanice zaznamenala v 90. letech, kdy lidé hromadně
přecházeli z topení uhlím či koksem
na tehdy dotovanou elektřinu. Poklesly
emise oxidu siřičitého. Jakmile však
pobídky státu za pár let skončily, někteří
lidé se vrátili k uhlí, a znečištění ovzduší
zase vzrostlo. Ovzduší se opět začalo
zlepšovat až s následnou postupnou plynofikací Radotína.
(buč)

Otravuje vás v zimě kouř z komínů rodinných domů?

Simona Rašková

Tomáš Šobr

Alice Doberská

Lenka Ahmad

Kouř z topení tuhými palivy u nás v Edenu
pod Slavičím údolím kazí vzduch, zejména
malé děti a starší lidé mají dýchací obtíže, při
nízkém tlaku snadno onemocní s dýchacími
cestami. Kolik návštěv u naší dětské lékařky
jsme absolvovali počínaje prvními chladnějšími dny jen kvůli
dvěma čadícím domům v sousedství? Než jsme se chuchvalci
kouře probojovali z procházky domů, bylo jasné, že kočárek
brzy zamíří k ordinaci o par ulic níže. Je pochopitelné, že
někteří nákup moderního tepelného zdroje odkládají, vždyť
nové topení stojí peníze. Ale pokud je v současné době možné
spolufinancovat tyto náklady z dotace, neváhejme a tuto
investici vynaložme. Vyplatí se více než nová televize. Čisté
ovzduší potřebujeme k životu všichni.

Zimní dny, kdy se
u nás v Otínské občas
válel kouř po zemi, už
naštěstí skoro zmizely
z paměti. Dokonce už
jsem několik let neměl potřebu zeptat
se v blízkém domě, zda nezatopili
pneumatikami. Soused odpovídal:
„Neeee.“ A za 10 minut bylo po dýmu...
Já tedy vnímám čistotu ovzduší v mém
okolí jako bezproblémovou. Díky
všem sousedům, kteří se rozhodli pro
plynofikaci či elektrifikaci svých topných
systémů.

Do Radotína jsme se
přestěhovali z centra
Prahy, zejména
kvůli naší malé
dceři a celé rodině.
Abychom byli na čistém vzduchu, ve
větším klidu, blíže k přírodě. Před
stěhováním by mě nenapadlo, že
budu mít od října do dubna strach
otevřít okno a vyvětrat. O tom, že
má znečištěné ovzduší špatný vliv
na lidské zdraví, se dnes všeobecně
ví. Proto mne mrzí bezohlednost
některých našich sousedů.

Kouř nám nevadí, protože
ho tady moc nemáme.
V posledních letech se
situace hodně zlepšila
oproti dřívějšku. Také asi
proto, že nám v ulici zavedli plyn a lidé ho
začali využívat k topení. Anebo přešli na
topení dřevem, a to voní příjemně, je to
takové romantické. Dnes nás v ulici trápí
daleko víc zápach z kanalizace, který se
často opakuje. Nejsme si jisti, čím to je, ale
je to dost protivné. Přála bych si důslednější
kontroly a přísnější postihy v případech
znečišťování životního prostředí.

Hasiči i záchranka už jsou
zase doma

Z

aplavený dvůr hasičů možná
někomu připadal skoro jako
vydařený vtip, ale komplikoval
provoz stanice nejen při dešti, ale i pár
předešlých suchých měsíců, během
nichž všechny záchranáře vystěhovala
stavební technika.

Havárie dešťové kanalizace ve dvoře
stanice profesionálních hasičů si totiž
vyžádala rozsáhlé opravy, kvůli kterým se vozidla a samozřejmě i posádky
Zdravotnické záchranné služby hl. m.

Prahy musely přesunout na jiné stanoviště a hasiči se svým vybavením
parkovali venku před stanicí. Měli
sem natažené i veškeré napojení pro
výjezdová vozidla. Pod širým nebem
sice nebylo potřeba odvádět výfukové
zplodiny, ale baterie zásahové techniky
musí být napojené až do doby výjezdu
do sítě, aby si udržely plnou kapacitu
a posádka se na ně mohla spolehnout.
Během toho, co se bagroval celý
dvůr, pokládala nová kanalizace

a budoval nový, vyšší betonový
povrch, musela všechna vozidla
stavby najíždět tak, aby neblokovala
hasiče.
Podařilo se, dvůr, jehož opravu
zajistilo Hlavní město Praha, je od
14. prosince opět v plném provozu
a stanice č. 8 Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy opět plně
slouží jak samotným hasičům, tak
i záchrance.
Kateřina Drmlová

Krátce

U

pozornění pro podnikatele:
změna plateb pojistného od
ledna 2019. Zálohy na důchodové
pojištění i pojistné na nemocenské
pojištění se musí platit od ledna 2019
v kalendářním měsíci, ke kterému
se pojistné vztahuje. Na zaplacení
budou mít podnikatelé celý měsíc, ve
kterém počali se svojí podnikatelskou
činností. Zaplatit mohou kdykoliv,
počínaje prvním a konče posledním
dnem v kalendářním měsíci. I nadále
se za datum splatnosti považuje den,
kdy byla platba pojistného připsána
na účet ČSSZ, u které je OSVČ zare-

gistrována. Více informací najdete na
www.cssz.cz v části pro OSVČ.

S

právcem veřejného osvětlení na území hlavního města
Prahy je akciová společnost Technologie hlavního města Prahy,
Ohlašovat poruchy a havárie
veřejného
osvětlení
můžete
těmito způsoby: Na bezplatné
telefonní lince dispečinku 800 404
060, e-mailem na adrese: poruchyVO@thmp.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře
na stránkách www.thmp.cz (pod
odkazem Jak si zařídit).
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Radotín je in

Aula je multifunkčním prostorem, říká její
architekt Borek Strádal
Foto: Petr Buček

Nová školní aula se slavnostně otevřela na konci minulého roku. Slouží především pro výuku, ale konají se v ní také různá setkání, koncerty nebo sportovní tréninky, například biatlonového kroužku. Aulu navrhnul radotínský
architekt Borek Strádal, finální podoba mu dělá radost.

Uvnitř zaujme výsuvné hlediště, díky
němuž je dobře vidět na jeviště i ze
zadních řad. Obvodové stěny jsou jednoduše bílé, bez jakýchkoliv ozdob,
avšak hned u vstupu si každý všimne
nepřehlédnutelného stropu s mohutnými dřevěnými nosníky. „Celý strop
sedí na původním obvodovém zdivu.
Mezi jednotlivými trámy a krokvemi
jsou speciální akustické výplně,“ říká
Borek Strádal. Ty se objevují i na zadní
stěně auly.

Borek Strádal ve školní aule, kterou navrhnul.

Z

venčí nenápadná, uvnitř naopak
výrazná díky dřevěným stropním
nosníkům. Taková je školní aula,
která vznikla na místě bývalého atria. To
postupem času přestalo sloužit k pořádání
školních akademií i jako místo, kde školáci
trávili v letních měsících přestávky.
Přáním školy a radnice bylo vytvořit
uzavřený multifunkční sál. Dříve otevřený prostor dostal střechu, moderní
vnitřní koncepci a zázemí pro účinkující
zahrnující šatnu či sprchy. Žádný vět-

aby aula na sebe zvenčí strhávala pozornost,“ vysvětluje architekt. Díky klenuté
střeše bylo možné spojit velký vnitřní
prostor s nenápadným venkovním pojetím nového sálu. Pás oken zajišťuje
dostatek denního světla tak, aby se v létě
nemuselo v aule svítit.

ší sál dnes v Radotíně není, do auly se
vejde 250 lidí, což je asi o 100 více než
do sálu Kulturního střediska U Koruny.
„V aule se už nyní konají hodiny hudební výchovy, přednášky pro gymnazisty,
Koruna sem plánuje přenést některá svá
představení,“ říká Borek Strádal. Aula se
kvůli rozměrům jeviště hodí spíše pro
menší divadelní soubory. Její vnitřní
rozměry jsou 14 na 18 metrů.
Když byla ještě myšlenka na stavbu
auly úplně mladá, přemýšlelo se, že

vznikne další objekt s rovnou střechou, které jsou pro novou část školy
typické. Borek Strádal však přišel s jiným nápadem: Aula dostane klenutý
strop i střechu.

Nenápadná stavba zvenku
Zvenčí přitom celá stavba působí nenápadně. Kopulovitá střecha sice zaujme
kolemjdoucí, ale nepůsobí dominantně.
„Škola má vypadat jako škola, stejně
jako nádraží by mělo mít na první pohled rysy nádraží. Proto jsem nechtěl,

Smrkové lepené trámy byly jasnou
volbou. Nejenže působí esteticky, ale
zároveň plní svou technickou roli nosníků mohutného klenutého stropu.
V místě, kde se trámy střetávají, visí
kruhové LED svítidlo. Stejná technologie se rovněž stará o ostatní osvětlení
auly. Díky tomu je nejen energeticky
nenáročné, ale zároveň nabízí nepřeberné množství nastavení intenzity
svícení.
Nový největší školní prostor vyniká
modularitou. Buď v něm vznikne hlediště s židlemi vhodné pro pořádání
koncertů či přednášek. Anebo se židle
seskládají na sebe, zadní stupňovitá část
hlediště se zasune a před pódiem vznikne velká prázdná plocha, na kterou se
vejde například několik pingpongových
stolů. V aule trénuje i kroužek biatlonu,
který cvičí střelbu neškodnými laserovými puškami. „Připravit aulu z její

sportovní podoby zpět do koncertního
rozestavení zabere čtyřem lidem nanejvýš 20 minut,“ uvádí školník Václav
Andrýsek.
Výběr vhodných židlí pro aulu přitom
trval skoro rok. Musely být nejen pěkné,
trvanlivé a pohodlné, ale především bylo
zapotřebí najít takové, které bude možné
na sebe štosovat. Aby nezabíraly hodně
místa, když nejsou zrovna v aule zapotřebí.

Děti i učitelé si aulu
pochvalují
Architekt Borek Strádal označuje loni
dokončenou aulu za jednu ze svých srdečních staveb, i když to s její realizací
nebylo vždy jednoduché. Stavební firmy
se do výběrového řízení moc nehrnuly.
„Taková stavba je v mnohém neobvyklá a pracná. V době stavebního boomu
je pro firmy jednodušší stavět klasické
byty a domy,“ vysvětluje architekt, který
si práci na aule podle vlastních slov velmi užíval. Radost má také z její finální
podoby.
První zkušenosti s aulou jsou prý velmi
pozitivní. „Učitelé si aulu pochvalují a na
dětech je hodně vidět, že je například
hudební výchova baví mnohem víc než
v klasické třídě. Děti jsou tady šťastné,“
všímá si školník Václav Andrýsek. Na
hodinách hudební výuky mohou poslouchat hudbu s akustikou na vysoké
úrovni.
Stavba školní auly přišla na zhruba 20
milionů korun. Půlku platila radotínská radnice, druhou polovinu uhradila
dotace z Magistrátu hlavního města
Prahy.

Petr Buček

Radotínské vily, vilky, domy a domečky XIX.

V našem seriálu o historii radotínských domů se opět vracíme mezi obytnou zástavbu: prvním rodinným domem za areálem Sokola
Radotín (stále jdeme směrem ku Praze), u něhož se zastavíme, je stavba s číslem popisným 867. V tehdejší Nerudově a dnešní
Prvomájové ulici stojí od roku 1940. Podobu, již tehdy získala na schválených plánech, si – až na malou přístavbu – udržuje dodnes.

7. ledna 1947 dostali manželé Karnetovi povolení k obývání
a užívání novostavby domku na pozemku č. k. 376/6 č. p. 867.

Na tomto snímku ještě nebyly pozemky pro budoucí vily ani rozdělené – psal se rok 1932, což lze vyčíst z probíhající stavby sokolovny, jejíž lešení
je vidět zcela vlevo.

Plán domu pro Josefa a Jiřinu Karnetovi kreslil Antonín
Linhart, mistr zednický z Horních Černošic.

Podle výšky topolů kolem hřiště Sokola Radotín pochází snímek, pořízený
z vrchu Říháku, patrně z počátku 60. let minulého století, kdy byla vilová čtvrť
již téměř celá zastavěná.

Dnes je dům o něco širší – přístavbu na místě původního závětří dostal v roce 1984, deset let předtím
nahradila dvojgaráž (není v záběru) plechovou předchůdkyni z roku 1966.

Historické snímky z letopiseckého archivu vyhledal a poskytl Jaroslav Šindelka, současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová.
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Kalendář

Kulturní program na leden pro Radotín a okolí
 0:00, The Doors – 50. výročí, USA (více
2
na str. 7), 200/180* Kč

Foto: Místní knihovna Radotín

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

osvěžující koktejl umíchaný ve žhavém
balkánském kotli.

Knihovna Radotín pořádá každou první středu v měsíci akci pro budoucí
čtenáře.

KINO RADOTÍN

10. ČT	KINO RADOTÍN

 7:30, Grinch, 3D, USA, 130/110* Kč
1
Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí,
nenávidí Vánoce. Zatímco si ostatní užívají
svátky klidu a míru, on se je rozhodne zničit.

	
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, Utop se, nebo plav, FR (více informací na str. 7), 110 Kč

 0.00, Utop se, nebo plav, FR (více na
2
str. 7), 100 Kč


3. ČT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Nina, SR, 100 Kč
Nina je dvanáctiletá dívka a její svět se
otřásá v základech – vztah jejích rodičů se
rozpadl a budou se rozvádět.
 0:00, Bohemian Rhapsody, USA, 130 Kč
2
Dokument popisuje hudební dráhu Freddie
Mercuryho od založení skupiny Queen až po
památný koncert Live Aid v roce 1985.

4. PÁ

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Sněhová královna:
V zemi zrcadel, 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.
 0:00, Na stojáka v kině, ČR (více na
2
str. 7), 80 Kč

5. SO

	
DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
	15:00, Povídání o pejskovi
a kočičce
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo
J. Kašky od 15:00 hodin. Rezervace na
www.divadlozbraslav.cz.

Kino Radotín
15:30, PRO DĚTI, Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, FR, 130/110* Kč
Když druid Panoramix spadne při sběru
jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby
někomu prozradil tajemství kouzelného
lektvaru.
 7:30, Bumblebee, 3D, USA, 150 Kč
1
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám
dostane od majitele autoservisu, kam chodí
pomáhat, žlutého Brouka – transformera.
 0:00, Znovu ve hře, USA, 120 Kč
2
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné
dívky za štěstím.

8. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Mary Poppins se
vrací, USA, 120/100* Kč
Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu,
objeví se v rodině opět tajemná chůva, aby
pomohla rodině znovu nalézt ztracenou
radost a štěstí.

 0:00, Oddělení Q: Žena v kleci, DÁN (více
2
na str. 7), 100 Kč

9. ST

KINO RADOTÍN

17:30, Rok opice, SRB, 80 Kč
Jemná politická satira. Kterak jeden
šimpanz způsobil revoluci. Rok opice je

11. PÁ

KINO RADOTÍN

	
17:30, Raubíř Ralf a internet,
3D, USA, 150/130* Kč
Známý záporák Ralf a jeho malá kamarádka
Vanilopka musí podniknout riskantní cestu
po světové počítačové síti a najít náhradní
část do Vanilopčiny videohry s názvem
Cukrkáry.

20:00, Robin Hood, USA, 120 Kč
Robin se vrací z křižáckých výprav, aby
společně se svým maurským přítelem
Malým Johnem povstal proti zkorumpované
anglické vládě.

KOSTEL SV. JAKUBA ZBRASLAV
 8:00, Tříkrálový koncert. Benefiční kon1
cert v rámci celonárodní Tříkrálové sbírky.
Vystoupí dětský pěvecký sbor Zbraslaváček a Frangula Chorus. Výtěžek z koncertu
půjde ve prospěch celorepublikové Tříkrálové sbírky.
 0:00, Na Chesilské pláži, romantický, GB,
2
80 Kč
Na Chesilské pláži vypráví příběh Edwarda
a Florence, páru milujícího se i navzdory
svým odlišným původům.

 roteskní absurdní komedie z prostředí
G
domova seniorů, ve které není nouze
o překvapivé paradoxy ani o černý humor.
Vstupné 160 Kč v předprodeji, 180 Kč na
místě

15. ÚT

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

K INO RADOTÍN
17:30, Robin Hood, USA, 110 Kč

dou musí zachránit ostrov před sopkou,
která se po letech najednou probudila.

17:30, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, 3D, USA, 120 Kč
Grindelwald uteče z vazby a začne shromažďovat své stoupence, aby připravil vládu
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi.

20:00, Skleněný, USA, 120 Kč


DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV

20:00, Oddělení Q: Zabijáci, DÁN (více na
str. 7), 100 Kč

19:00, Začarovaný les
Marionetová, lehce strašidelná pohádka. Rezervace vstupenek na www.divadlozbraslav.cz.

16. ST

20. NE KS U KORUNY RADOTÍN

	
KINO RADOTÍN
	
10:00, Baby bio, Úsměvy
smutných mužů, ČR,
60 Kč
Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví spisovatel, který k práci
i k mluvení s jinými lidmi potřebuje skleničku a později láhev.
 7:30, Svátky klidu a míru, DÁN, 90 Kč
1
Hořká komedie dánské herecké hvězdy
Papriky Steen o tom, že rodina je největší
požehnání i prokletí.

	
	15:00, Loutková pohádka
O námořníčku Čepičkovi,
Pepino von dráček a Divadlo
Basta Fidli
Představení pro děti, v němž odvážný
námořníček Čepička beze strachu vyráží
na dobrodružnou plavbu za princeznou.
Vstupné 80 Kč.
KINO RADOTÍN
 6:00, Oněgin, FR, (více na str. 7), 250 Kč
1

KINO RADOTÍN
 7:30, Ovečky a vlci, RUS, 130/110* Kč
1
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle,
kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté
– černí vlci.
 0:00, Favoritka, GB, 120 Kč
2
Anglická královna Anna je nemocná
a náladová. Zemi za ni víceméně řídí její přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když
se královnina přízeň obrátí směrem k nové
služebné Abigail?

26. SO KINO RADOTÍN

	
	
16:00, PRO DĚTI, Karkulka
a sedm trpaslíků, ČR,
100/80* Kč
Pásmo představuje tradiční i nové pohádky,
jak je neznáte. Humorné a překvapivé zvraty
v příbězích vyústí v pohádkové poselství dobra.
 7:30, Psí domov, USA, 130/110* Kč
1
Jednoho dne zmizí fena Bella a ocitne se
více než 600 km od svého pána. Láska
k páníčkovi je silná a Bella se rozhodne
vrátit domů.
20:00, Narušitel, ČR, 120 Kč

20:00, Bohemian Rhapsody, USA, 130 Kč

22. ÚT

17. ČT

 0:00, Oddělení Q: Vzkaz v láhvi, DÁN (více
2
na str. 7), 100 Kč

15:00, Kašpárkova strašidla
Veselá marionetová pohádka. Rezervace na
www.divadlozbraslav.cz.

23. ST

27. NE DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	18:00 Kytarový koncert
Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

KINO RADOTÍN
17:30, Skleněný, USA, 120 Kč
Nový thriller, inspirovaný komiksem, spojuje
dva samostatně úspěšné filmy Vyvolený
(2000) a Rozpolcený (2016).
 0:00, Kursk, BEL, 120 Kč
2
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě
jaderné ponorky K-141 Kursk.

D IVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
19:00, Hrátky s čertem
Půvabná a barevná pohádka s písničkami.
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz.

	
KINO RADOTÍN
	
17:30, Ledová sezona: Medvědi jsou zpět, USA, 120 Kč
Když se venku ochladí, začíná pro medvěda
Norma a partu jeho kamarádů ze severu ta
pravá sezóna plná dobrodružství a zábavy.

18. PÁ

20:00, Cena za štěstí, ČR, 120 Kč

19. SO KS U KORUNY RADOTÍN

	
	19:00, Koncert Long Silence
na počest Milana Peroutky st.
Koncert věnovaný bývalému bubeníkovi
skupiny Olympic Milanu Peroutkovi k jeho
nedožitým 55. narozeninám. Zahraje skupina

	
KINO RADOTÍN
17:30, Znovu ve hře, USA, 110 Kč

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	
19:00, Koncert Václava
Hudečka a Martina Hrocha
Koncert světového houslového virtuóza
Václava Hudečka a předního českého cembalisty Martina Hrocha. Zazní dílo
J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Paisiella,
G. Tartiniho a dalších autorů. Vstupné
380 Kč v předprodeji, 410 Kč na místě

KINO RADOTÍN
17:30, Bumblebee, USA, 130 Kč
 0:00, Zlatý podraz, ČR, 100 Kč
2
Hlavní linii snímku tvoří osudová láska
mladého právníka a sportovce Franty (Filip
Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny),
s kterou se seznámí na poválečném mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě.

24. ČT

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV

	
	17:00, Hrátky s čertem
Půvabná a barevná pohádka s písničkami.
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz.

29. ÚT

	
KINO RADOTÍN
	17:30, Favoritka, GB, 120 Kč

 0:00, Oddělení Q: Složka 64, DÁN (více na
2
str. 7), 100 Kč

KOSTEL ČCE NA BETONCE
18:00, Pódiová zkušenost
Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

30. ST

	
KINO RADOTÍN
	17: 30, Kursk, BEL, 120 Kč

 0:00, KINO NASLEPO (Více na str. 7),
2
vstupné dobrovolné

	
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.

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

 0:00, A dýchejte klidně, ISL, 80 Kč
2
Když se osud žen protne u pasové kontroly,
ani jedna netuší, jak důležitou roli pro sebe
budou později mít.

 0:00, Úniková hra, USA, 120 Kč
2
Příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit
se hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta
ven neexistuje a začíná boj o přežití.

31. čt

Foto: Jana Hejrová

2. ST

KNIHOVNA RADOTÍN

12. SO

	
KINO RADOTÍN
	
15:30, 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
nezkoušejte.

17:00, André Rieu, Koncert ze Sydney
2018, (více na str. 7), 250/200* Kč
20:00, Cena za štěstí, ČR, 120 Kč

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
15:00, Pohádka o princezně Zubejdě
Solimánské
Marionetová pohádka na motivy K. Čapka.
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. Rezervace
vstupenek na www.divadlozbraslav.cz.

19:30, Hurá do Evropy
Dvě jednoaktové hry v jednom večeru.
Derniéra. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
Rezervace na www.divadlozbraslav.cz.

	
KS U KORUNY RADOTÍN
	15:00, Pohádka Královna
Koloběžka 1.
Známá pohádka J. Wericha ve svérázném,
nejen hudebním, pojetí dětí a rodičů divadelního spolku Křoví, vstupné 60 Kč

13. NE

19:00, Upokojenkyně, Kladenský soubor V.A.D.

Tradiční Radotínský bál se stejně jako loni ponese v latinskoamerickém duchu.
Long Silence, kterou tvoří Kateřina „Long“
Dlouhá (zpěvačka, semiakustická kytara), Milan
„Prase“ Panocha (bicí), Pepa Vízek „Čaroděj“
(baskytara), Cyril Křeček (kytara). Jako host
vystoupí kytarista a zpěvák Vláďa Dvořák
a kapela Dyk je to jedno. Vstupné 100 Kč
v předprodeji, 130 Kč na místě.

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Malý dráček, SRN,
100/80* Kč
Kokosáček je létající drak, který nelítá,
a Oskar je drak masožravec, který se stal
vegetariánem. Společně s dikobrazicí Matil-

25. PÁ

	
SOKOLOVNA RADOTÍN
	
20:00 XXIV. Radotínský bál
Ples Městské části Praha 16 spojený
s bohatou tombolou: předtančení v latinskoamerickém duchu, malá škola salsy
pro všechny, k tanci i poslechu zahrají
kapela Jazzika a Mezcla Orquestra (více
na str. 6).
Předprodej vstupenek a místenek KS
U Koruny: St 16. 1., Po 21. 1., a St 23. 2.
vždy od 16 do 18 hodin, nově také online
od 16. 1. 2019 na www.ukorunyradotin.cz.

Více informací na
www.ukorunyradotin.cz
a www.kinoradotin.cz
AKCE – KINO RADOTÍN
Poznámka ke vstupnému do kina: 150/130*
- na představení s takto označeným
vstupným - sleva (dle typu představení) pro
děti, studenty, seniory, ZTP. Slevu lze uplatnit
u vstupenek zakoupených pouze v pokladně
kina.

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

|6|

Václav Hudeček zve do
Koruny na barokní mistry
23. ledna vystoupí v Radotíně Václav Hudeček v doprovodu českého cembalisty Martina Hrocha. „Do Radotína se těším,“ říká světově proslulý houslový
virtuos.

C

Foto: Archiv Václava Hudečka

o představíte v Radotíně?
V Radotíně budu vystupovat
společně s vynikajícím cembalistou Martinem Hrochem. Během koncertu zazní díla barokních skladatelů,
například Giuseppe Tartiniho, Georga
Friedricha Händela, Františka Bendy
a dalších.
Podle čeho si vybíráte, kde vystoupíte?
Většinou jsem zván na vystoupení přímo pořadateli. Já si pak ověřuji, v jakém
prostředí se koncert bude konat. Vážná
muzika je velmi specifická a nedá se provozovat kdekoliv a ke každé příležitosti.

Houslista Václav Hudeček bude koncertovat v Radotíně.

Václav Hudeček

Přední český virtuos Václav Hudeček se narodil 7. června 1952 v Rožmitále pod
Třemšínem. V patnácti letech vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel světoznámý ukrajinský houslista David
Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc.
Hudeček zároveň absolvoval studium na pražské Akademii múzických umění ve
třídě profesora Václava Snítila.
Vystupoval po celém světě na nejprestižnějších pódiích (Carnegie Hall, Royal
Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími
světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra,
NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další), jakož i na světových festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth,
Helsinky).

Hrál jste na nejprestižnějších pódiích na světě. Jaké to je vyměnit je za
malý sál? Jak tomu přizpůsobujete
repertoár? Co se hodí na velké pódium a co na malé?
Malý sál vůbec nemusí znamenat horší
sál. Zvláště skladby barokních skladatelů, které budeme v autentické podobě interpretovat v Radotíně, byly komponovány pro housle a cembalo, neboť klavír
v té tobě neexistoval. Pro tyto skladby je
komornější prostředí daleko vhodnější.
Naopak romantické koncerty se symfonickým orchestrem mají zase rády velké
prostory.
Jaké máte plány v novém roce?
Chystám se na desítky koncertů jak

Koruna
doma, tak v zahraničí, připravuji další
díly cyklu „Má vlast“, jehož autorkou
je moje žena Eva. Už jsme natočili přes
40 dílů pro nekomerční televizi NOE.
Chystám se také na mnoho festivalů,
jimž vévodí Svátky hudby v Praze, kde
představujeme již 27. rokem ty nejlepší
mladé interprety. Bude toho hodně.
Vidíte v Česku nějaké pozoruhodné
talenty? Své nástupce?
Díky naší luhačovické akademii jsem
měl možnost „zblízka“ poznat velmi silnou houslovou generaci. Naši nejúspěšnější studenti, jakými jsou Jan Mráček,
Josef Špaček, Jiří Vodička a další, kteří
získali vavříny na nejprestižnějších mezinárodních soutěžích a dnes vystupují
na významných pódiích, nám dělají velkou radost.
Jak se mladá generace liší od
té vaší? Co například výběr
repertoáru?
Mladí se proti mé generaci liší snad
pouze tím, že pro ně jsou skladatelé
jako Šostakovič či Chačaturjan starými
mistry, zatímco já jsem je osobně znal.
Musím ale nastupující generaci pochválit, protože vynikají především vysokou
technickou dovedností. Před 50 lety nás
bylo na světě pár, kdo jsme byli schopni
zahrát všechny velké houslové koncerty
na pódiu, zatímco dnes je slušně zahraje
i průměrný houslista.
Kolik hodin denně cvičíte? Hrajete
méně, nebo více než v minulosti?
Dokud člověk veřejně vystupuje, musí
pracovat stejně jako v mládí. Nejde jen
o udržení kondice, ale nechcete-li žít
z podstaty a dokola hrát stále jedno a to
samé, je denní mnohahodinová práce
s houslemi nezbytná. Takže pět šest hodin
přípravy je minimum.
Michaela Bučková

H

nouze o překvapivé paradoxy ani o černý
humor. Nebere si na mušku ani tak stáří
a jeho neduhy, ale hlavně vztah ke stáří,
reakce i pocity generací mladších.

Pravidelní návštěvníci Koruny znají
i další komedie divadla V.A.D.: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Píseček, Tajemný VAD V Karpatech nebo
i v Radotíně nedávno reprízovanou
Válku s mloky. Upokojenkyně je groteskní i absurdní komedií, ve které není

Výchozí situaci tvoří pokoj domova pro
seniory, v němž jsou na lůžko upoutány
dvě ženy pokročilého věku. Jádrem hry je
pak vyslovené přání jedné z nich. V okamžiku, kdy její syn vezme toto přání
doslova, roztáčí se kolotoč situací, které
autoři a posléze i režie dovádí ad absurdum. „Ke cti souboru nutno přičíst, že
byť se tematicky pohybujeme na hraně
věcí životně závažných, ani na chvíli inscenace neopouští zvolené režijně stylové
řešení jemné nadsázky a ironie. Tím se
také zcela účinně soubor vyhne senti-

ra Upokojenkyně v podání kladenského souboru V.A.D., která
byla mimo jiné v roce 2015
hitem Jiráskova Hronova, se vrací do
Radotína. „V Koruně jsme tuto komedii
nabídli divákům již dvakrát a vždy vzbudila velký ohlas i salvy smíchu spolu
s mrazením v zádech,“ říká vedoucí
Kulturního střediska U Koruny Dana
Radová.

Foto: Divadlo V.A.D.

Divadlo V.A.D. uvede oblíbenou hru Upokojenkyně

Hra Upokojenkyně sází na humor i absurdní prvky.

mentu, ke kterému by mohlo téma velmi
lehce svádět,“ popisuje Upokojenkyni
režisér pražského divadla ABC Milan
Schejbal, který mimochodem od souboru V.A.D. převzal hru Zubař.

Autorem Upokojenkyně je principál
a dobrá duše kladenského souboru Jan
Červený. Téma ho napadlo během návštěv
babičky v domově důchodců.
(kor)

Rytmy salsy rozproudí Radotínský bál

J
Foto: Jana Hejrová

iž 24. ročník vyhlášeného
Radotínského bálu se letos koná
25. ledna od 20 hodin tradičně

Radotínský bál bude ve znamení latinskoamerických tanců.

v radotínské Sokolovně. Kromě oblíbené tomboly, potkávání se s kamarády a sousedy, valčíku nebo polky to
v Sokolovně bude žít divokými
kubánskými rytmy. Pro velký
úspěch loňské kapely i kubánských tanečníků se program bálu
bude odehrávat v podobném
duchu.
Jako hlavní host vystoupí kapela
Mezcla Orquesta. Tato hudební
skupina, složená z kubánských
a českých hudebníků, existuje
od roku 2007. Přibližuje sílu
a krásu salsy, směs rytmů mamby,
bachaty, merengue, cumbie, chacha-chá, ale i moderních tanečních a jazzových prvků. A to vše

v nezaměnitelném rukopise tvořeném
skvělými interprety v čele s kubánskou
zpěvačkou Tandou a jejím sametovým
hlasem. „Celý ansámbl předává na
svých koncertech posluchačům energii,
temperament, vášeň a lásku, které latinskoamerickou hudbu charakterizují,“
říká Dana Radová, vedoucí Kulturního
střediska U Koruny. Kapela natočila
vlastní CD s názvem Quiero a s velkým
úspěchem vystupuje na koncertech
a festivalech různých žánrů.
To však není zdaleka vše. Předtančení
v latinskoamerickém duchu i malou
lekci samby předvede na Radotínském bálu vynikající tanečník Hanser Raúl Estenoz Verdecia, umělecký
vedoucí souboru LatinArte, choreo-

graf a učitel tance. Řadu let působil ve
vyhlášeném havanském kabaretu Tropicana de Cuba. Po angažmá v Brazílii a Senegalu nyní vystupuje v Praze.
Taneční partnerkou mu bude Maria
Isabel Echemendia Artiaga, lektorka
tance a choreografka rovněž původem z Kuby.
„Nenechte si ujít tuto jedinečnou
hudební i taneční lahůdku a přijďte
se naučit základy salsy pod vedením
Hansera a Marii. Vloni nám to všem
na Radotínském bále šlo moc hezky,“
připomíná Dana Radová. Vstupenky
na Radotínský bál jsou k dostání od 9.
ledna na stránkách www.ukorunyradotin.cz.
(kor)

Slovo kulturistky

Jak na Nový rok,
tak po celý rok?

T

ohle přísloví mne vždycky trochu děsilo. Co si budeme povídat, Nový rok, den po Silvestru,
nebývá úplně reprezentativním dnem
co do výkonnosti. Já se například kromě
vymýšlení novoročních předsevzetí zcela
programově věnuji celý den odpočinku.
A po všech těch svátečních závodech
v přejídání, návštěvách, dárcích, rozjímání a dalších radostech se mi takový
odpočívací den obvykle povede až zase na
další Nový rok.
Dnes už taky vím, že se nedá věřit všemu, co čteme, vidíme, slyšíme, a to nejen
v médiích, nedá se věřit už ani tomu, co si
pamatujeme. Jak řekl klasik: „Paměť je tak
krátká a život tak dlouhý.“
Člověk musí být stále ve střehu a rok od
roku je to náročnější. V minulém sloupku jsem se například chvástala, že jsem
nejlepší pekařka makových muffinů, jak
všichni, co je okusili, říkají. A tak mi to
stouplo do hlavy, že jsem důležitě rozdávala po Radotíně i po mailu recept. Avšak
ta moje paměť! Z receptu prostě vypadla
důležitá ingredience: 1 hrnek polohrubé mouky. Jedna naše milá divačka tyto,
omylem bezlepkové, muffiny upekla. Po
prvním šoku, kdy se v troubě vše nafouklo
a pak splasklo ochutnala a byl tak na světě
další, prý zajímavý recept.
A ani se nakonec na mne moc nezlobila. Zato já jsem si zoufala, kolik lidí mi
uvěřilo a pustilo se do pečení. Kolegyně
mě chtěly utěšit a trumfovaly se v historkách o zapomínání a na závěr jedna z nich
prohlásila: „A bude hůř! Vzpomeňte na
hru Upokojenkyně.“ To je mezi námi kulturistkami oblíbené divadelní představení
známého kladenského divadla V.A.D. nejen o zapomínání.
Představení je pravda poněkud drsnějšího rázu a s nadsázkou a velkou dávkou
svérázného humoru nám předvede, jak
to může dopadnout s naší pamětí ve stáří. Hra je opravdu na hraně reality a fikce
a není určená příliš citlivým jedincům,
protože je potřeba vydržet až do konce.
Ale pozor, tahle černá komedie z prostředí domova důchodců si nedělá legraci
ze seniorů, ale především z nás, kteří se na
tuto roli teprve připravujeme, nebo z těch,
kteří nikdy nezestárnou. Věřte, že se budete smát především sobě a svým pocitům. A jak nedávno prohlásil z pódia výjimečný performer Víťa Marčík: „Nevěřte
všemu, co vám říkají z pódia, ani mně ne!
To mi můžete věřit!“
A už taky vím, že se nedá věřit ani
tomu, co si na Nový rok slíbím, natož co
slibují někteří politici. Vždycky si napíšu,
co přestanu dělat: přejídat se, hodně pracovat, dívat se na zprávy, více než je zdrávo, a s velkým elánem plánuju, co začnu
dělat: cvičit, učit se angličtinu, uklízet víc
než dosud. Nějak mi to ale většinou nevyjde, prostě to nefunguje.
Jedna kolegyně přišla s tím, že lépe
funguje místo slibů napsat si přání, ale
je potřeba naprosto přesně to přání formulovat. Ono se pak samo splní. Dvě přání už mám. Přeji si, aby mi odpustili ti, co
pekli bez mouky, a nevzdali to a zkusili to
se mnou i s moukou znovu. A druhé přání je, aby bylo v Koruně stále vyprodáno!
Protože bez vás, divaček a diváků, to tak
nějak není ono.
Dana Radová, vedoucí KS U Koruny
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Kino

nového roku. Strhující dánská krimisérie představuje kodaňské policejní
oddělení a jeho nervy drásající případy.
Foto: Aerofilms

Brzy se ukáže, že Carl a Assad nejsou jediní, kdo se snaží najít dívku, jejíž svědectví
by mohlo nepříjemně zasáhnout ty nejvyšší vrstvy uhlazené dánské společnosti.

Dosud poslední nevyřešený případ ze série Oddělení Q líčí film Složka 64.

Žena v kleci, 8. ledna od 20 hodin
o tragické přestřelce, při níž jeden
z jeho kolegů přišel o život a další ochrnul, je komisař Carl Mørck
přeložen do sklepní kanceláře nově zřízeného Oddělení Q, jež má za úkol protřídit
nedořešené a odložené případy a jehož jedinými zaměstnanci jsou komisař Mørck
a jeho nový asistent Assad. Stačí jediný den
a paličatý komisař se přes výslovný zákaz
střemhlav vrhá do řešení případu Merete
Lynggaardové, populární političky, která
před pěti lety záhadně zmizela při plavbě
na trajektu. Jediným svědkem je její duševně nemocný bratr, který byl po události
nalezen v podpalubí. Případ byl uzavřen
jako jednoznačná sebevražda. Dvojici vy-

P

šetřovatelů se však takové vysvětlení nezdá
a vydávají se na cestu, která je zavede hluboko do podsvětí plného násilí a zášti, jež se
skrývá za kultivovanou tváří Skandinávie.
Zabijáci, 15. ledna od 20 hodin
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke skupině
studentů prestižní internátní školy, jako
pachatel byl však odsouzen místní podivín. Složka s případem se dostává do speciálního kriminálního Oddělení Q na stůl
detektiva Carla Mørcka. Carl a jeho asistent
Assad okamžitě poznají, že v případu něco
nesedí, a znovu jej otevřou. Ve složce najdou poznámku o tísňovém volání zoufalé
mladé dívky. Ta však zmizela beze stopy.
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Výherci z minulého čísla:
Jindra Králová, Radotín
Zdeněk Urban, Radotín
Jana Nováková, Radotín
Sudoku poskytlo
vydavatelství Balzám.
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Pokud chcete získat cenu pro
výherce, zašlete nám nebo jinak
doručte do 14. 1. 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.
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Složka 64, 29. ledna od 20 hodin
Podivné lékařské experimenty, zneužívání
a převýchova „necudných“ dívek. Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta
Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. 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?

Úroveň: Těžká

Úroveň: Lehká

7

Vzkaz v láhvi, 22. ledna od 20 hodin
Po osmi letech strávených v Severním
moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi
až na stůl kriminálního Oddělení Q,
které se specializuje na staré nevyřešené případy. Detektiv Carl Mørck a jeho
asistent Assad jsou vtaženi do temného
případu vraždícího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců,
jejichž zmizení nikdo nehlásil. Jen co detektivové začnou záhadu rozplétat, věci
se dají do pohybu v ďábelském tempu.

4
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Legendární Jim Morrison na koncertě před 50 lety

K

ino Radotín v lednu uvede dva
záznamy jedinečných koncertů.
První z nich je na programu ve
středu 9. ledna od 20 hodin a připomíná 50. výročí slavného vystoupení
americké kapely The Doors. Druhý
snímek kino promítne v sobotu od 17
hodin, věnuje se houslistovi Andrému
Rieuovi.
V červenci roku 1968 vystoupili The
Doors na pódium obrovského přírodního
amfiteátru Hollywood Bowl a odehráli
svůj nejslavnější koncert. The Doors jsou
naprostým fenoménem oslovujícím celé
generace i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic.
Stejně tomu bylo v Hollywood Bowl 1968,
kde The Doors nechali jedinkrát zaznamenat celý koncert. Jim Morrison, John
Densmore, Robby Krieger a Ray Manzarek
ze sebe tehdy vydali to nejlepší. Záznam
koncertu byl poprvé vydán v roce 1987. Až
nyní si jej však můžeme vychutnat v „nadpozemském“ provedení. K 50letému výročí

Foto: Beverly Matous Distribution

Kino uvede všechny čtyři případy Dva záznamy
Oddělení Q včetně nejnovějšího
jedinečných koncertů:
Každé lednové úterý od 20 hodin promítne radotínské kino postupně
The Doors a André
všechny čtyři filmy ze série Oddělení Q. Nejnovější snímek Složka 64 se
dostává do českých kin poprvé právě v posledních dnech prvního měsíce Rieu

si jej znovu vzal do rukou Bruce Botnick,
dvorní zvukař kapely. Osobně jej opět
smíchal a zremasteroval i pro technologii
Dolby Atmos, která zajištuje skvělý poslechový zážitek.
V sobotu 12. ledna od 17 hodin bude na
programu zcela jiný hudební žánr. Do kin
po celém světě se vrací znamenitý houslista André Rieu se svým koncertem ze
Sydney. Rieu ho okomentoval slovy: „Jsem
nesmírně potěšen, že jsem mohl vystoupit v historické budově radnice v Sydney.
Zároveň je úžasné, že se o koncert mohu
podělit také s diváky v kinech po celém
světě. Těšte se, chystáme pro vás mnohá
překvapení.“ Majestátní budova Sydney
Town Hall dodává koncertu překrásnou
a vzrušující atmosféru. Andrého doprovází
jeho milovaný Orchestr Johanna Strausse,
se kterým vystupuje již více než 30 let.
Na pódiu navíc přivítá vzácné hosty z řad
prvotřídních sopranistek a platinových
tenorů. Repertoár je složen z těch nejkrásnějších hitů klasické i populární hudby.
(kin)

Další tipy kina
Na stojáka
Parta komiků Na stojáka připravila
jeden jediný a nikdy neopakovaný
speciální a úplně nejvíc unikátní
večer nabitý humorem, natočila
ho a teď ho uvádí na velkých plátnech do kin jako „Na stojáka v kině“.
Vtipy, které jste ještě neslyšeli,
fóry připravené speciálně pro tuto
příležitost, témata, která čekala
na správný moment, pohotovost
komiků s rychlostí blesku a doslova
na milimetr přesné a dokonale
časované pointy. Na stojáka je největší a nejznámější stand-up formace v České republice, která má
přes 200 živých vystoupení ročně.
Nyní mohou i diváci v Kině Radotín
zažít 4. ledna od 20 hodin neopakovatelnou atmosféru stand-upu.
Oněgin z Paříže
Pro oslavu 50. výročí svého založení připravil baletní soubor ve
Stuttgartu unikátní baletní představení Oněgin na motivy proslulého
veršovaného románu Alexandra
Puškina. John Cranko z Jižní Afriky
vytvořil pro osudový příběh Oněgina
a Tatiany úchvatnou choreografii,
která mu bez nejmenšího sporu
zajistila místo v baletní síni slávy 20.
století. Kvůli nejnovějšímu nastudování této klasiky sezval stuttgartský
balet vynikající tanečníky z různých
koutů světa. Pokud nějaký balet kdy
plně dokázal vyjádřit Puškina, je to
právě toto představení, které si jako
hosta vybrala i pařížská Opera. Kino
Radotín uvede záznam baletu Oněgin 20. ledna od 16 hodin.

Premiéra Utop se, nebo plav
Film Utop se, nebo plav vidělo
ve Francii již 3,8 milionu diváků.
Francouzský
režisér
Gilles
Lellouche loni rozesmál i dojal
publikum v Cannes touto komedií
o snech, které se mohou splnit,
přestože se v ně ani neodvažujeme doufat. Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku,
odpoví na inzerát, který hledá
nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání (ano, máme na mysli mužské
akvabely), netuší, do jak pestré
společnosti sympatických ztroskotanců se dostává. Družstvo
vybavené povislými svaly, počínající pleší a nejrůznějšími životními problémy míří na nejvyšší
stupně vítězů. V radotínském kině
se film poprvé představí 2. ledna
od 20 hodin.
Kino naslepo
Jako už tradičně přichystalo Kino
Radotín pro své diváky překvapení. Do poslední chvíle nebudete
vědět, jaký film vás v kině čeká.
Zaplatíte za něj, ale až po promítání, a to takovou částku, jakou
sami uznáte za vhodné. Stačí
si vyzvednout volné vstupenky
v pokladně Kina Radotín a nechat
se překvapit. Pracovníci kina vybírají kvalitní, ale méně známé filmy,
takže si pravděpodobně užijete
lahůdky, které byste jinde neviděli.
Kino naslepo se koná 30. ledna od
20 hodin.
(kin)
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Knihovna/Inzerce

V knihovně byl loni největší zájem
o detektivky a české autory

O

které tituly byl v loňském
roce mezi radotínskými
čtenáři největší zájem?
Nejvíc lákají detektivky, thrillery, například Robert Bryndza a jeho Dívka
v ledu z roku 2016 patří stále k nejžádanějším titulům. Je velmi čtivá, krátké kapitoly nutí číst a nepřestávat, příběh má
napětí a spád. Žádaní jsou také Daniela
Cole, Shari Lapena nebo kanadská autorka Louise Pennyová. Hodně se půjčují knihy současných českých spisovatelů.
Patrik Hartl se svou novinkou Nejlepší
víkend zřejmě překoná všechny naše
rekordy, jen nepatrně méně populární
jsou Radka Třeštíková, Petra Soukupová
a Kateřina Tučková. U dětských čtenářů
se na výsluní drží Deník malého poseroutky Jeffa Kinneyho. Půjčují se také
nestárnoucí knihy Astrid Lindgrenové.
Zdá se, že u dětí vyhrávají knihy laskavé,
plné humoru. Co se týče audioknih, ty
nejpůjčovanější jsou z oddělení pro děti
a školní četba.
Která loňská novinka zaujala vás
osobně?
Nakladatelství Host mě nikdy nezklame.
Kniha Houbařka, kterou napsala Viktorie Hanišová, je z jeho produkce. Je to
krásná, ale strašně smutná kniha, příběh
o traumatu z dětství. Pojednává o tajemství, zradě, strachu, nenávisti, ponížení,

depresích, ale i lásce a odpuštění. Odehrává se na mé oblíbené Šumavě a jako
určitý bonus se čtenář dozví mnoho
zajímavého o houbách. Příběh Sáry je
velmi smutný, přesto se mi kniha četla
moc dobře.
Pokud si někdo chce připomenout
100. výročí republiky, kterou knihu
by si měl půjčit?
České historii 20. století se věnuje František Emmert a ke stému výroční založení Československé republiky vydal
Knižní klub jeho Zrození republiky.
Mapuje činnost zahraničního odboje vedeného T. G. Masarykem i nejdůležitější
domácí události v revolučním roce 1918,
průběh národní revoluce dokumentuje
také četnými fotografiemi.
55 kopií unikátních historických dokumentů nabízí kniha kolektivu autorů
První republika 1918-1938. Je skvěle zpracovaná, repliky nejrůznějších
dobových pohledů, bankovek, dopisů,
plakátů nebo novin na nás vykukují téměř z každé strany a přibližují historické mezníky i každodenní život za první
republiky.
Kniha Retro ČS Michala Petrova vrací
čtenáře do let budování socialismu. Tři
svazky připomenou éru před rokem

Foto: Archiv Ireny Farníkové

Co si v loňském roce nejčastěji půjčovali čtenáři v radotínské knihovně? „Všechny naše dosavadní
rekordy asi překoná nový román Patrika Hartla Nejlepší víkend,“ říká vedoucí knihovny Irena Farníková.
V rozhovoru také prozrazuje, kdo mezi čtenáři kraloval v počtu výpůjček za rok 2018.

Vedoucí radotínské knihovny Irena Farníková

1989, zajímavý text je doprovázen bohatým obrazovým archivním materiálem.
Ale nevracet se tam!
Kdo by raději zabrousil do beletrie, tomu
nabízíme román Ivy Tajovské Odpusť,
že jsem se vrátil. Iva Tajovská se vrací do doby před sto lety a napsala silný
příběh jedné rodiny poznamenaný první
světovou válkou. Prostřednictvím postav nabízí autorka několik úhlů pohle-

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

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

kontakt:
tel.: 603 262 180
e-mail:
dhudecek@seznam.cz

sídlo společnosti:
Pražská 116, Jíloviště

Přibylo loni dětských čtenářů, nebo
mladou generaci knihy nelákají?
Registrovaných čtenářů v současnosti
máme 1660, z toho 700 dětí do 15 let. Je
to zhruba stejně jako loni, jen nás mrzí,
že si půjčují méně. Těší nás ale, že děti
knihovnu přesto navštěvují, chápou ji
jako jakési místo setkávání. Pokud ale
čtou, často dávají přednost čtečkám
a tabletům.
Evidujete nějaké rekordmany mezi
čtenáři?
Knihovní systém, který používáme, eviduje i rekordmany. Po nahlédnutí do
statistik mohu konstatovat, že žebříček
vede naše bývalá knihovnice Marie Jahodářová s téměř 300 tituly za rok. Těším se, že až odejdu do důchodu, budu jí
tvrdě konkurovat.
(buč)

Informace
pro inzerenty
Vážení inzerenti,

Stěhování a doprava.

Tel.: 773 484 056
PŘIJMEMEME

na kontrolu zakázek

i pro chráněná pr. místa





INVALIDU

rodinná firma
pohodové prostředí,
odborný přístup a možná asistence

Tel.: 606 620 936
www.apap.cz

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

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz
Prodám byt v Radotíně
4+1 (100 m2) v osobním vl.,
krytá lodžie 6 m2, velký sklep,
garáž – vrata na ovládání

Kontakt: 608 344 420
Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

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

Jaký je zájem o akci První dobrodružství s knížkou a dokdy pokračuje?
První dobrodružství s knížkou aneb Narodil se čtenář jsme odstartovali v dubnu
a po nesmělém a trochu rozpačitém začátku vyrostlo v populární akci, kdy se
v knihovně nad knížkami a s povídáním
a pohádkami setkávají ti nejmenší, či
spíše rodiče s těmi nejmenšími. Myslím,
že se z této akce již stala tradice, která
u nás zakořenila, počítáme s ní i dále
a máme z ní velkou radost. Koná se vždy
první středu v měsíci.

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.

nabídka zaměstnání:

- plný nebo zkrácený úvazek

Dětem bude přístupné komiksové
zpracování českých dějin Jiřího Čer-

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

du na válku, československé legie, náboženství, životní hodnoty. Legiemi, jejich
cílem a působením, se zabývá i Horké
léto 1918 Dalibora Váchy. Můžete také
sáhnout po stěžejním díle Ferdinanda
Peroutky Budování státu, ve kterém
se známý novinář zabývá historií Československa v letech 1918–1922.

ného s ilustracemi Lukáše Fibricha
Obrázky z moderních československých dějin: 1945-1989. Je to přímo
rychlokurz novodobých českých dějin.
Také kniha Naší republice je 100
let Jiřího Martínka, kterou ilustrovala
Hana Vavřinová, připomene vše důležité, co se za uplynulých sto let odehrálo.

Rozenský Aleš

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

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
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

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
Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

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

1/1

260 x 385

titul

260 x 70

8,810.00

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

7,489.00

7,048.00

17,180.00 14,603.00

13,744.00

11,880.00

9,504.00

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

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

ZŠ Praha-Lipence hledá:
– učitele dílen a učitele pro 2. stupeň
(zejm. TV, ČJ, M, Z)
– školníka a uklízečku
Nástup dle dohody v průběhu 2. pololetí
nebo od 1. září 2019
Více informací:

krutova@zslipence.cz nebo 731 522 439

dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf

1

16.08.16

11:28
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Inzerce

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN

C

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

M

Y

CM

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

MY

CY

CMY

K

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

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

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

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

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

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

WWW.REKO24.CZ

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

zkušenosti od roku 1997

CYCLESTAR s.r.o.

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek, Dana Radová,
Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Petr Antoníček
(Studio Antoníček).
Vychází 2. 1. 2019.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 30. 1. 2019.
Uzávěrka pro inzerci: do 17. 1. 2019.
Distribuce do všech poštovních schránek
ve správním obvodu zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

RADOTÍN

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









FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

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

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale

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

E-bike Forenza Leader Fox

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

www.elektrokolo.cz

tel.: 602 856 404

-

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

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

advokátka

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

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

MICHAL VAVŘIČKA

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

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5

mobil: 604 404 907

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

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

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

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA
Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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Lacrosse, Miroslav Knotek (LCC Sokol
Radotín):
Areál sokolovny čeká několik vylepšení. Doufáme, že
budeme úspěšní v grantovém řízení hlavního města
Prahy, kde máme požádáno o investiční prostředky
na dokončení zastřešení tribun lakrosového stadionu.
Z menších investic můžu jmenovat výstavbu workoutové
posilovny za budovou sokolovny. Sportovní kalendář
bude v roce 2019 velmi náročný. Kromě tradičních dvou
mezinárodních turnajů, jež pořádáme, čekají na naše
hráčky a hráče, kteří ve všech kategoriích tvoří základ
reprezentačních výběrů, významné reprezentační
akce. Juniorky U19 se zúčastní mistrovství světa
v Peterborough v Kanadě a seniorky se těší na mistrovství
Evropy v Izraeli a na obhajobu klubového mistrovství
Evropy v Belgii. Nejnáročnější program budou mít junioři
Wolves, které čeká mistrovství Evropy U20 v Praze,
účast na klubovém mistrovství Evropy a také zastoupí
Custodes na turnaji LASNAI v indiánské rezervaci
Onondaga nedaleko Syracuse. Seniory čeká mistrovství
světa v kanadském Vancouveru, které bude v době, kdy
se lacrosse stal přidruženým členem Mezinárodního
olympijského výboru, velice sledovanou akcí.

Vodáci, Jana Šalomová (Vodácký oddíl
Radotín):
V letošním roce oslaví náš oddíl 70 let od založení,
plánujeme oslavy výročí pro stávající i minulé členy. Jsme
menší oddíl, který spojuje lidi mající rádi vodácký sport, ať
mladší nebo starší vodáky. Také v roce 2019 se budeme
snažit vytvořit příjemné prostředí pro setkávaní mladších
i starších vodáků při společných sportovních aktivitách,
jako jsou nohejbal, stolní tenis nebo fotbal, na kulturních
akcích či společných zájezdech na vodu.

Volejbal, Pavel Švitorka (Radotínský SK):
Oddíl volejbalu RSK v Radotíně si již historicky získal
svoji pevnou pozici, příprava oslav už 90. výročí aktivní
činnosti tohoto oddílu je toho jasným důkazem. Tradiční
působení čtyř družstev dospělých v pražských soutěžích
obohacujeme již čtvrtým rokem o práci s mládeží, kde
kromě účasti na turnajích v barevném minivolejbalu
připravujeme mládežnické týmy i do soutěží ve volejbalu
šestkovém. Díky nafukovací hale pro beachvolejbal
i příjemnému prostředí Beach baru se rozšiřuje
základna o tento populární sport mezi širokou veřejností.
Rádi bychom udrželi vysoký standard dlouhodobých
společenských oddílových akcí, jako jsou Maškarní
sportbál, Koza cup, Radotínský cementík a mnoha dalších.

Atletika, Petr Dubský (SC Radotín):
Oddíl atletiky očekává v novém roce další růst jak své
členské základny, tak i výkonnosti a úspěchů na republikové
úrovni. V uplynulém roce se nám podařilo upevnit svoji
pozici mezi sportovními středisky Českého atletického svazu
a svou aktivitu bychom v tomto směru chtěli dále rozvíjet.
Po sportovní stránce nás čeká velká novinka, kterou je účast
našeho družstva mezi elitou. Družstvo mužů bude nově
startovat ve 2. lize. V tomto ohledu je úkol jasný, udržet
2. ligu a dostat do ní také družstvo žen. Z individuálního
hlediska bychom rádi navázali na vynikající výkony našich
atletů, jimiž byly dvě medaile z republikového klání a další
skvělé počiny radotínských atletů. V nové roce bychom také
rádi zkvalitnili naše tréninkové podmínky, které již začínají
být pro náš oddíl limitní. Rádi bychom řešili dostavbu dalších
drah a úpravu sektorů technických disciplín. V neposlední
řadě budeme rozvíjet činnost pořadatele soutěží, pokud nám
to situace na stadionu dovolí.

Softball, Rostislav Hrych (Radotínský SK):
Mistrovství světa v softballu mužů, které se koná letos
v červnu, v Radotíně nakonec nebude. Naše hřiště
bude připraveno jako záložní pro případ, že na dvou
jiných hřištích, kde se boje budou odehrávat, by počasí
neumožnilo hrát. Radotínské hřiště však poslouží pro
tréninky národních týmů v průběhu mistrovství. Hřiště
splňuje rozměrové parametry, ale je potřeba mnohé
upravit s ohledem na bezpečnost, zajistit výstavbu tribun
nebo opravy plotů. Všechny tyto úpravy a investice je
z naší strany možné časově zvládnout, ale vše bude
záviset na poskytnutých finančních prostředcích. Co se
týká radotínského softballového oddílu, jsou pro nás opět
pro příští rok prioritou mládežnické oddíly.

Fotbal, Karel Klíma (Olympia Radotín):
Po sportovní stránce jsme v polovině sezony, začátkem
ledna začne zimní příprava na jarní část. Všechny naše
mužské týmy jsou na předních místech tabulky: tým
A figuruje ve 3. lize na 6. místě, tým B v A. třídě na
3. místě, týme C je v B. třídě druhý, tým čtyřicátníků
a starších vede ligu gentlemanů. Daří se také mládeži.
Mladší dorost je ve 2. třídě na 2. místě, starší žáci
v 1. A třídě vedou tabulku, mladší žáci jsou pátí
v 1. A třídě, starší i mladší přípravce patří ve svých
soutěžích 2. místo. Z důvodů výstavby nového technického
zázemí sportovního areálu jsme byli nuceni zřídit
provizorní zázemí formou mobilních buněk. Koordinace
a celkový provoz byl poměrně složitý, ale jak je vidět, na
sportovních výsledcích se to negativně neodrazilo. První
etapa nové stavby by měla být dokončena na přelomu
roku. Rád bych poděkoval všem občanům Radotína, kteří
jsou v kontaktu se stavbou, za jejich shovívavost a věřím,
že na nás nezanevřou a přijdou nás v novém roce zase
podpořit.

Sportovní hvězda měsíce
prosince:

Natálie Smíšková
Patnáctiletá závodnice ve sportovním aerobiku
Natálie Smíšková má za sebou velmi úspěšnou
sezonu. Žákyně 9. třídy radotínské základní
školy zvítězila spolu se svou partnerkou
Elizabeth Al-Kaysy na mistrovství světa
v Leidenu, z mistrovství Evropy konaném
v Karlových Varech si navíc odvezly bronz a na
mistrovství republiky skončily druhé.
Foto: Veronika Buriš

S jakými cíli vstupuje váš sportovní klub do nového roku?

Pétanque, Martina Popelková
(Radotínský SK):
Náš skromný, a přesto se rozrůstající sportovní klub
se těší především na přátelskou atmosféru našich
turnajů, kterou nám vždy chválí i borci z České asociace
pétanque klubů. Naším cílem je nalákat více mladých
lidí na hru francouzských veteránů, což se nám zatím
dařilo v uplynulých letech. Pétanque je srdcovka, kdo
zkusí a chytne ho, ten mu zůstane věrný. Jsme nadšenci,
na našem tréninku se nenadává, nedáváme žluté karty, po
hře dáme leda žlutý mok. Cíl je jasný: sednout si koulí na
košón neboli prasátko a nedostat to k nule. Moc se těšíme
na další ročník Mistrovství v boulo/koulo disciplínách,
který náš oddíl pořádá, bude to už 7. ročník – mimo
pétanque se soutěží také v kuželkách, kuličkách,
minigolfu a bowlingu.

Tenis, Anna Wallová (LTC Radotín):
Naším hlavním cílem pro rok 2019 je uzavřít dohodu
s Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Radotíně
a ukončit tak veškeré soudní spory ohledně nájemního
vztahu, které provoz tenisového klubu již více než pět
let svazují. Pokud se tato zásadní věc podaří, můžeme
se vrhnout na další kroky – stavbu dvojhaly, rozšíření
členské základny mládeže a s tím související zřízení
tréninkové školy, opravy zázemí i areálu. Co se týká
sportovních cílů, těmi hlavními jsou, aby se všem hráčům
u nás v areálu dobře hrálo, podávali kvalitní tenisové
výkony, a především měli radost ze hry. Výsledky
v tabulkách soutěží pražských družstev se pak projeví
samy.

Žákyně radotínské základní školy Natálie Smíšková (vpravo) s další mistryní světa z Radotína Veronikou Frantovou

N

atálie Smíšková je také členkou
pětičlenné skupiny Pirátky,
která loni kralovala nejen na
mistrovství světa, ale přemožitelky
nenašla ani na mistrovstvích Evropy
i České republiky. Mladá sportovkyně
je členkou oddílu Aerobic Team Praha,
který sídlí ve Velké Chuchli.
„Natálka je pracovitá závodnice,
v našem klubu je od svých osmi let.
V letošním roce zúročila všechny své
zkušenosti z dřívějších let a dokázala
vystoupat na vrchol nejvyšší,“ říká
její trenérka Veronika Buriš.

Loňská dvojnásobná mistryně
světa je již čtyři roky členkou

reprezentace. „Silnou stránkou
Natálky je pracovitost a vytrvalost při tréninku. Ráda se také ve
svém volném čase věnuje výtvarné
složce, kreslí a tvoří,“ uvádí Veronika Buriš.
V letošním roce bude Natálie Smíšková opět soutěžit ve dvou kategoriích – ve sportovním aerobiku
a skupinovém cvičení. „Do sestavy
sportovního aerobiku zařazujeme
nové, náročnější prvky, které se
postupně učí. Věřím, že zapálení, se
kterým se do učení nových věcí pustila, jí vydrží co nejdéle,“ uzavírá trenérka.
(buč)

Badminton, Halka Bitmanová
(Sokol Meteor Praha-Radotín):
Jsme zejména mládežnický oddíl a jeden z hlavních cílů
na příští rok je zapojit ještě více dětí do tohoto krásného
a velmi komplexního sportu, provádíme proto nábor dětí
ve věku 7 až 10 let. Rádi bychom také vytvořili například ve
spolupráci s radotínskými školkami kroužek pro předškolní
děti. Dále bychom uvítali, pokud by se v rámci sportovní
haly podařilo vybudovat malou posilovnu, kde by šlo hráče
připravovat kondičně. Dalším naším cílem je vyškolit
mladé trenéry ze současných hráčů nebo sportovně
založených rodičů, kteří by se zapojili do práce s mládeží,
a též vyškolení badmintonového rozhodčího pro pořádání
turnajů. V kategorii žáků do 14 let chceme na mistrovství
republiky v kategorii jednotlivců i smíšených dvojic
vybojovat medaili. V dorostu by bylo úspěchem zařazení
některého z hráčů do juniorské reprezentace.

Foto: Petr Buček

Anketa

Sport

Basketbal, Karel Švejkovský
(Radotínský SK):
Ke konci loňské sezony došlo k ukončení činnosti
týmu mužů hrajícího národní ligu mužů pod oddílem
Radotínský SK. Znamená to, že Wolves Radotín jsou
na nás nezávislým klubem. Basketbalový klub pod
hlavičkou Radotínský SK má nyní dva týmy mužů
v nižších pražských soutěžích. Jediným sportovním cílem
je tyto soutěže důstojně odehrát, což se úspěšně daří,
a pokračovat s oběma týmy i v následující sezoně v dobré
náladě a dobré partě. V týmech je nadpoloviční počet
hráčů z Radotína, Černošic a blízkého okolí.

Radotínské sportovní kluby stále více sázejí na práci s mládeží.

Gymnastika, Jindřich Novák (Sokol Radotín):
V dnešní hektické době chceme mít především klid a čas na tréninky. A to
nejdůležitější je, aby se vše obešlo bez úrazů. Příjemné jsou určitě naše úspěchy
na přeboru republiky, ve kterých chceme i letos pokračovat. Zároveň budeme
pokračovat v hledání sponzorů na obměnu nářadí a náčiní pro sokolskou
tělocvičnu.
(red)
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Sport

Trenér Olympie David Jarolím:
Jednou bych rád trénoval Hamburk
Foto: Petr Buček

Na trenérské židli fotbalové Olympie Radotín sedí od loňského srpna bývalý reprezentant David Jarolím,
který působil 17 let jako hráč v Německu. Největší stopu zanechal v Hamburku, kde strávil deset sezon.
Nyní je stále ještě na začátku trenérské kariéry a přeje si, aby byla podobně úspěšná jako ta hráčská.

David Jarolím (v modrém) předává
radotínským hráčům své bohaté
fotbalové zkušenosti.

P

o podzimní půlce sezony České
fotbalové ligy (ČFL) je Olympia
Radotín na šestém místě, jen
dva body od druhého místa, ale 12
bodů za prvními Zápami. Jak jste spokojen?
K týmu jsem přišel po čtvrtém kole.
Seznamoval jsem se hráči a nevýhodou
byla i skutečnost, že jsem nebyl u letní
přípravy mužstva. Zvolil jsem útočný
systém hry se zajištěnou defenzivou.
Vytváření gólových příležitostí bylo pro
tento tým problém. A to nemluvím o jejich proměňování. Olympia stavěla v létě
nové mužstvo, z jarního týmu zůstali
snad jen dva hráči. Příprava tak nebyla
ideální, a proto jsem ještě zařadil i náročnější tréninky, které se během sezony
jinak už nedělají. Pět posledních zápasů
jsme vyhráli, což ukazuje, že jsme na
správné cestě. Asi by bylo lepší, kdyby

zápasy pokračovaly, zimní pauza pro nás
přišla až moc brzy.
Jarní sezona se rozběhne až v první
polovině března, chystáte nějaké změny v kádru?
Máme v týmu pár kluků na hostování,
Samuel Dancák začne přípravu se svým
mužstvem, kterým je Dukla Praha. Až
na prahu sezony se rozhodne, jestli se
k nám vrátí, nebo zůstane v Dukle. Hledáme hráče do střední zálohy namísto
Dancáka a také levonohého hráče, který
by mohl nastupovat v záloze i obraně.
Bude pokračovat váš bývalý spoluhráč z reprezentace Martin Jiránek?
Ano, je mu 39 let a je dobré mít ve třetí lize takového šéfa obrany. V kabině
tolik nemluví, ale na hřišti jsem s ním

stoprocentně spokojený. Mluvím s ním
o hře více než s ostatními.
Nesvrbí vás samotného nohy? Ještě
loni jste byl hrajícím kapitánem v divizi, zvládnul byste třetí ligu?
Asi bych to zvládnul, ale skloubit to nejde.
Ve třetí lize nejde být zároveň trenérem
i hráčem.
Jaké podmínky mají hráči v Radotíně
ve srovnání s jinými mužstvy třetí ligy?
Moc týmů ve třetí lize netrénuje každý den
jako my. To by se také mělo v soutěži projevit. V zimě se zaměříme na taktiku, nabírání
síly. Budeme hrát zimní turnaj na Meteoru,
kde se střetneme s mužstvy z divize. Zázemí
v Radotíně máme hodně dobré. K dispozici je výborné hřiště s novým umělým povrchem. Takové nemají ani některé ligové
kluby a musí na něj dojíždět. Na druhou
stranu chybí tréninkové hřiště. Na hlavním
hřišti hraje i B tým a teď na konci podzimu
už nebylo v dobrém stavu. Nová tribuna
a plánovaná tělocvična vytvoří hodně kvalitní zázemí.
Zůstává cílem pro letošní sezonu
postup do druhé ligy?
Během podzimu byl postup celkem vzdálený, ale v posledních šesti kolech jsme
se mu zase přiblížili. Poslední zápas jsme
vyhráli na Vyšehradě, který chce také postoupit. Jsme na začátku cesty, musíme
se zlepšovat. Čeká nás 17 jarních zápasů,

stát se může cokoliv. Díky budovanému
zázemí a potenciálu našich mladých hráčů by druhá liga byla v Radotíně ideální.
Jako hráč jste slavil velké úspěchy,
odehrál jste za Hamburk 257 zápasů,
nosil jste kapitánskou pásku, zahrál
jste si v tomto tehdy hodně úspěšném
týmu Ligu mistrů, dvakrát jste postoupili do semifinále Evropské ligy. Nyní
jako trenér hrajete třetí ligu. Jak přijímáte takovou změnu?
Kromě Radotína trénuju i malé děti v Hrdlořezech. To je úplně jiný sport. Každá zkušenost je pro mne dobrá. Zažil jsem fotbal
na nejvyšší úrovni. Jako kluk jsem měl sen
hrát ligu a bundesligu, to se mi splnilo. Dnes
mám podobné cíle už jako trenér. Musím
se učit, sbírat zkušenosti. Kdybych jednou
mohl trénovat v první lize, pak bych určitě
rád Slavii, kde jsem vyrůstal. Ale mou srdeční záležitostí je Hamburk. Mým snem je
trénovat na severu Německa.
Je pro vás největším trenérským vzorem váš otec?
Táta je mi inspirací, čerpám ale ze všech
zajímavých trenérů, kteří mě hlavně
v Hamburku vedli. Nejraději vzpomínám na Němce Thomase Dolla nebo na
holandskou fotbalovou školu, kterou mi
servírovali Huub Stevens a Martin Jol. Nakonec ale každý trenér musí jít svou cestou.
Máme k dispozici nějaké hráče a musíme
tomu přizpůsobit hru.

David Jarolím
V 16 letech odešel jako talentovaný záložník ze Slavie Praha do Bayernu Mnichov. Nastupoval převážně za B tým, za hlavní mužstvo odehrál jeden soutěžní zápas. Poté
přestoupil do druholigového Norimberku. Mezi roky 2003 a 2012 hrál za Hamburger SV. Ve 257 zápasech vstřelil 14 branek, mužstvo ze severu Německa hrávalo v té
době v horních patrech tabulky. David Jarolím si s Hamburkem zahrál také Ligu mistrů a dvakrát dokráčel s mužstvem do semifinále Evropské ligy. Nosil také kapitánskou
pásku. Po krátké epizodě ve francouzské lize se poté vrátil do Česka, kde nastupoval za Mladou Boleslav. V reprezentaci odehrál 29 zápasů a vsítil jeden gól.

Do Chuchle míří
parkur a dostihová
sezona se protáhne
Foto: TMM

hem střední Evropy,“ uvádí manažer
závodiště Jiří Zlámaný. Sobotní termíny
platí také pro Velkou jarní cenu, Velkou
červnovou cenu a pro stále populárnější
zářijový Evropský pohár žokejů.

Letošní novinkou bude také hala pro soutěžní koně.

Ch

uchelské závodiště se
postupně mění pod taktovkou rodiny miliardáře
Radovana Vítka, jehož rodina areál získala do svého vlastnictví. V roce 2019
přibude uprostřed dostihového oválu
parkurové závodiště, vznikne hala
k ustájení a přidají se nové dostihy.
Investice dosáhnou 30 milionů korun.

Nová sezona dostihových závodů ve
Velké Chuchli začne 7. dubna a skončí
9. listopadu. Nabídne 14 dostihových dní a bude jednou z nejdelších za
poslední období. Nové dostihy se poběží
v červenci a listopadu. Červencovou

akci doplní letní party pro fanoušky
koňských závodů.
Vrcholem rovinového dění bude jako
každý rok České derby, které je na programu v sobotu 22. června. Tradiční
nedělní termín tak prozatím končí. Klasický test na 2400 metrů pro tříleté koně
budou totiž s velkou pravděpodobností
přenášet televizní kamery.
Novinkou derby je také pokles dotace
z 2,5 na dva miliony korun. Půl milionu
se použije na navýšení dotací dostihů
první kategorie. „České derby přesto
zůstane nejbohatším klasickým dosti-

Tradiční rovinové dostihy ve Velké
Chuchli doplní parkur. V plánu jsou
čtyři závody, na programu budou
v květnu, červnu, srpnu a říjnu. Poslední
parkurovou soutěží bude Cena Eliota,
která připomene olympijský triumf
Františka Ventury s koněm Eliotem
v roce 1928 v Amsterdamu.
Uprostřed dostihového oválu vyroste
pro potřeby parkuru kolbiště, ale také
mobilní tribuny a věž rozhodčích. Půjde
však o provizorní řešení, které časem
nahradí zcela nové parkurové zázemí.
Rodina Vítkových uvádí, že v roce 2018
investovala do chuchelského závodiště 12 milionů korun. Letošní investice
se vyšplhají ke 30 milionům. Kromě
provizorního kolbiště v areálu přibude
nová hala pro ustájení koní před dostihy.
„Stávající zázemí prodělalo tři povodně
a neodpovídá hodnotě koní, kteří u nás
závodí,“ vysvětluje Jiří Zlámaný. V příštích letech mají následovat další investice v řádech stovek milionů korun.
V roce 2018 chodilo na dostihové dny
1600 až 2700 lidí, příští rok je plánem
průměr 2500 návštěvníků. „Závodiště by
mělo být místem setkávání všech věko-

vých kategorií,“ říká ředitel závodiště
Martin Pecka a dodává: „Chceme zatraktivnit nabídku, aby lidé měli důvod u nás
vydržet a vracet se.“
Změny plánuje vedení závodiště také na
poli sázek. Zájem o ně totiž v poslední

Krátce
Další úspěchy v badmintonu
prosincového brněnského mistrovství České republiky do
sedmnácti let si radotínští badmintonisté odvezli tři medaile, dvě stříbra a jeden bronz. Za Sokol Meteor
Praha-Radotín bojovali na brněnské palubovce Daniel Fürst, Tomáš
Patera, Ema Staňková, Kateřina
Mikelová, Petr Nejedlý, Marek Listopad a Barbora Johnová.

Z

O medailová umístění se postaraly
dvě slečny. Kateřina Mikelová získala
stříbro ve dvouhře a čtyřhře dívek.
Ema Staňková byla bronzová také ve
čtyřhře dívek.

Které týmy se vám svým fotbalem
dneska nejvíc líbí? Z české ligy i mimo
ni.
U nás se rád dívám na hru Slavie Praha.
Hodně samozřejmě sleduji bundesligu.
A vidím, že výborně letos hraje Borussia
Dortmund. Jsou rychlí, hrají dynamicky,
soupeři to s nimi mají těžké.
Věděl jste jako hráč, že budete chtít
trénovat?
Vždycky jsem sledoval trenéry a pokoušel
jsem se odhadnout, jak přemýšlejí, proč některé věci dělají zrovna takovým způsobem.
Snažil jsem se být co největší profík a takové
hráče mám nyní rád jako trenér.
Když se vaše rodina sejde, mluvíte
hlavně o fotbale? Vždyť váš otec, bratr, sestra nebo bratranec, všichni máte
za sebou úspěšnou hráčskou kariéru
a nyní mnoho z vás trénuje.
Ne, jenom o fotbale nemluvíme. To by se
mámě a manželkám nelíbilo. Takže se snažíme hovořit o všem možném. Nemůžeme se
z fotbalu zbláznit, není to jediná věc na světě.
17 let jste prožil u našich západních
sousedů. Co vám po návratu domů nejvíc z Německa chybí?
Jednoznačně profesionalita fotbalového
prostředí a respekt k lidem, kteří něco dokázali. To tady vůbec není. Bundesliga patří
k nejlepším soutěžím v Evropě. Zázemí se
neustále rozvíjí, i ve třetí lize mají některé
stadiony kapacitu přes 20 tisíc diváků.
Petr Buček

KAM ZA SPORTEM
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Basketbal, 2. NBL, Černošice
• 21. 1. 18:45 BK Wolves
Radotín-BK Přelouč
• 22. 1. 17:45 BK Wolves
Radotín-BK Chrudim
Sportovní hala Radotín
•5
 . až 6. 1. fotbalový turnaj
Akademie Alexe Zbůra
•1
 2. 1. od 18:00 liga futsalu
• 13. 1. florbalový turnaj dospělých
•2
 0. 1. „barevný“ volejbal RSK
Radotín
•2
 6. až 27. 1. fotbalový turnaj
Akademie Alexe Zbůra

době klesá, v Chuchli proto přemýšlejí
o jejich elektronické verzi. „Bez sázek si
dostihy nedovedu představit. Návštěvník dostihů by měl v jedné ruce držet
skleničku sektu a ve druhé sázkový
tiket,“ přeje si Martin Pecka.
Petr Buček

Turnaj žáků na tenisových kurtech
a podpory Městské části Praha
16 se na radotínských tenisových kurtech konal podzimní turnaj
pro žáky základní školy. Turnaje se
zúčastnilo 24 chlapců z druhého
stupně. Všichni účastníci předváděli skvělé sportovní výkony, do
finále se nakonec probojovali Valdemar Linek a Matouš Havlík. Za
mohutného povzbuzování ostatních hráčů nakonec první místo
obsadil Valdemar Linek, Matouš
Havlík skončil druhý. Společné třetí
místo připadlo neúspěšným semifinalistům turnaje, kterými byli Lev
Kliment a Albert Motejzlík.

Z

Kateřina Mikelová uspěla i týden
před Vánocemi na mistrovství republiky do 19 let, které se konalo v Praze.
Ve čtyřhře vybojovala stříbro a ve
dvouhře bronzovou medaili.

Tenisový klub LTC Radotín se
snaží obnovit tradici každoročních
žákovských turnajů, kterou založili
před téměř 20 lety manželé Holubovi a poté ji udržovali manželé
Kindlovi.

(red)

(ltc)
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Advent

Radotínské Vánoce:
tři adventní koncerty a trhy plné dárků

S

érii předvánočních koncertů opět
otevřela Markéta Fassati. Ke svému
vystoupení si přizvala flétnistku
Markétu Stivínovou a klavíristu a cembalistu Jana Kalfuse. Společně vyzkoušeli
akustiku nové školní auly.

z alba Ten vánoční čas. Vzpomenuto bylo
i na stoleté výročí republiky, Karla Hašlera
nebo přátelství s Alfredem Strejčkem, se
kterým Štěpán Rak připravil pořad Vivat
Respublica, obsahující fantazie na českou
i slovenskou národní hymnu.

Na pódium Markétu Fassati uvedl starosta
Karel Hanzlík. Přivítal ji tu již jako novou
občanku Radotína, což nebyla jediná
novinka, kterou připomněl: „Markéta si za
ten rok, který uplynul od jejího minulého
koncertu, stihla kromě bydliště změnit
i jméno a poprvé také vystupuje v tomto
úžasném prostoru. Jak vidíte a jak také
uslyšíte, nová aula školy je určená nejen
pro výuku a školní shromáždění, ale i pro
široký rejstřík kulturních akcí.“ Starosta
společně se zpěvačkou, místostarostou
Miroslavem Knotkem a ředitelem cementárny Ladislavem Damaškem symbolicky
přestřihli pásku nové auly. Před samotným
koncertem došlo také na křest nového
cédéčka Markéty Fassati Alchymist.

Hlavní téma celého večera bylo nové
cédéčko, které Štěpán Rak vydal na
začátku letošního prosince. Na úspěch
nového alba si kytarista připil společně
se svými životními přáteli Stanislavem
Kadlecem, Bořkem Zeleným a Františkem
Jungem, dále s Ladislavem Damaškem,
zástupcem radotínského závodu společnosti Českomoravský cement (sponzor
adventních koncertů), a radotínským starostou Karlem Hanzlíkem. „Cédéčku bych
chtěl popřát, aby se nám pokud možno co
nejkrásněji poslouchalo a aby si co nejvíce
z nás našlo v hektické době čas si poslechnout všechno to krásné, co pan profesor na
nový nosič nahrál,“ uvedl Karel Hanzlík.
Třetí adventní neděle pak patřila koledám
a vánočním trhům. V kostele zazpíval
pěvecký sbor SUDOP Praha za doprovodu orchestru učitelů ZUŠ Radotín. Na
venkovním pódiu zahrála koledy skupina
Bartet a celé odpoledne bylo ve znamení
vánočních trhů.
Kateřina Drmlová
Jana Hejrová
Foto: Jana Herjová

„Můj milý Radotín si ujít nenechám,“
prohlásil na úvod druhého adventního
koncertu kytarista, skladatel a zakladatel
oboru kytara na pražské Akademii múzických umění Štěpán Rak. V čase adventním nemohl svoje vystoupení začít ničím
jiným než vánočními písněmi a koledami

Foto: Petr Buček

Každou adventní neděli se v Radotíně konal jeden z předvánočních koncertů. Nejdříve vystoupila v nové školní aule sopranistka
Markéta Fassati, druhou adventní neděli vyplnil koncert Štěpána Raka v Koruně. Závěrečný koncert se konal v kostele sv. Petra
a Pavla a zazpíval na něm pěvecký sbor SUDOP Praha za doprovodu orchestru učitelů radotínské základní umělecké školy. Venku
před kostelem se zároveň konaly vánoční trhy.

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Markéta Fassati zahájila advent premiérovým koncertem ve školní aule.

Foto: Petr Buček

Štěpán Rak si svůj milý Radotín opět nenechal ujít.

Radotínské vánoční trhy doplnily sváteční atmosféru.

Živý betlém v Lipencích
Na 3. adventní neděli vytvořili v Lipencích živý betlém.
Ježíška ztvárnilo letos narozené miminko, Marii hrála
jeho maminka.

Foto: Blanka Velemínská

Foto: Petr Buček

3. adventní neděle patřila koledám, v kostele sv. Petra a Pavla si je lidé zazpívali se sborem SUDOP Praha.

Lochkov má keramický betlém
V Lochkově za knihovnou se hned 1. prosince rozsvítil
vánoční strom a pod ním byl k vidění keramický betlém.
Foto: Andrea Kábelová

V Chuchli rozsvítili strom hasiči
Ve Velké Chuchli ozdobili vánoční strom na náměstí
Chuchelských bojovníků.

Zbraslavské Vánoce
Hlavní předvánoční akce na Zbraslavi nabídla trhy,
koncert i ohňostroj.

