
Vážení 
spoluobčané, 
i když už nám to 
dnes ani nepři-
jde, dvoje před-
chozí Vánoce 
doprovázela po-
měrně rozsáhlá 
protikoronavirová opatření. Proto 
jsem upřímně rád, že se opět vra-
címe k oslavám našeho největšího 
svátku bez jakýchkoliv omezení.

Vánoce jsou příležitostí, při kte-
ré se setkávají celé rodiny, přátelé 
i známí. Věřím, že v Radotíně vy-
užijete možnost potkat své sou-
sedy během vánočních jarmarků, 
adventních koncertů nebo při 
dalších podobných příležitostech. 
Také naše Kulturně-komunitní 
centrum Koruna je pro taková se-
tkávání ideálním místem, ať už se 
zastavíte v jeho kavárně, nebo se 
zúčastníte některého z koncertů, 
divadel či workshopů.

Přeji vám, ať si během Vánoc 
užijete maximální měrou sváteční 
pohodu, pokud možno v co nej-
širším rodinném kruhu. Já si na 
vánočních svátcích právě nejvíc 
užívám toho, že mohu zpomalit 
a věnovat se své rodině. 

Mnozí z nás si s blížícími se 
vánočními svátky, v kontextu 
událostí spojených s napadením 
Ukrajiny ruskou armádou a války, 
která se odehrává jen několik set 
kilometrů od naší vlasti, ještě by-
tostněji uvědomujeme, jak křeh-
ké a drahocenné jsou možnosti 
a hodnoty, jež máme. Mír, svobo-
da a demokracie je to nejvzácnější, 
co nepřeváží ani desítky či stovky 
dárků, které bychom dostali.  

Všem vám přeji od srdce klidné 
a požehnané Vánoce. Ať je prožije-
te se svými nejbližšími. A do nové-
ho roku všechno nejlepší a hlavně 
zdraví!

Váš 
Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 

(Radotín)

Slovo starosty Otevřou se podchody a podjezd, končí přejezd
Prosinec přináší řadu významných změn na radotínském nádraží a v jeho blízkém okolí. Otevřou se 
oba nádražní podchody v celé své délce, řidiči začnou využívat podjezd na konci Prvomájové ulice 
a nebezpečný železniční přejezd vedle nádraží se přesune do historie.

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675
www.femat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem našim novým 
i věrným klientům za projevenou přízeň a důvěru v průběhu roku 
2022. Děkujeme také všem našim zaměstnancům, pracujících 
na Vaší maximální spokojenosti.

Do nového roku 2023 Vám přejeme hodně zdraví, pohody, štěstí 
a mnoho osobních úspěchů. Těšíme se, že nám i v novém roce 
nadále zachováte přízeň.

POHODOVÉ 
   CESTOVÁNÍ 
NOVÝM ROKEM 2023

Nejdůležitější práce na železnici 
jsou po třech letech u  konce. 
Změny odstartují už v  pátek 

2. prosince, kdy se chodci dočkají 
kompletního podchodu mezi ulicí 
Na Betonce a  Vrážskou. Propojí pro-
stor mezi autobusovými zastávkami 
Nádraží Radotín s  lokalitou nového 
sídliště na náměstí Osvoboditelů.

Chodci díky tomu už v první půlce 
prosince postupně přestanou používat 
železniční přejezd. Jeho definitivní 
uzavření Správa železnic přichystala 
na čtvrtek 8. prosince ve večerních 
hodinách. Ještě předtím zůstane pře-
jezd mimo provoz pro chodce i  auta 
během prvního prosincového víkendu 
– v  sobotu 3. a v neděli 4. prosince. 

Přejezd stavbaři zruší a místo následně 
obestaví protihlukovými stěnami.

V  sousedství přejezdu, na začátku 
ulice Na Betonce, vznikne chodník, 
který povede směrem k  restauraci 
Rozmarýn a  příští rok se propojí 
s  chystanou nadúrovňovou lávkou 
lemující železniční most. Její význam 
ocení především rodiče dětí, které se 

po ní bezpečně dostanou ke školním 
areálům, aniž by přecházely frekven-
tovanou páteřní vozovku.

Auta budou mít od pondělí 12. pro-
since k  dispozici dva zrekonstruo-
vané podjezdy pod tratí – vedle toho 
u  Horymírova náměstí, který se ote-
vřel přesně před dvěma lety, začnou 
řidiči využívat i  zcela nový a  ve srov-
nání s  předchůdcem mnohem širší 
obousměrný průjezd pod tratí mezi 
ulicemi Prvomájová a  Vrážská. Pod-
jezd bude sloužit také chodcům, kteří 
se mohou těšit na půldruhého metru 
široký chodník.

V  prosinci se otevře také druhý 
nádražní podchod. Vzniká na místě 
původního podzemního propojení 
v sousedství historické nádražní budovy, 
v  celé své délce bude k  dispozici od 
úterý 20. prosince. V tento den přestane 
fungovat dočasná montovaná lávka nad 
kolejištěm, která po dobu rekonstrukce 
nádraží nahrazovala podchod.

Stavbaři však budou na radotínském 
nádraží pokračovat v  práci i  nadále. 
Chystají základy pro novou výpravní 
budovu, kterou slibují dokončit v pro-
sinci 2023. Od začátku příštího roku 
budou postupně nástupiště vybavovat 
kamerovým systémem, informač-
ními obrazovkami a rozhlasem. 

Na 26. ledna 2023 naplánovala 
Správa železnic spuštění provozu 
vlaků z  prvního a  druhého nástu-
piště. Do té doby nebude nad jejich 
kolejemi natažené trakční vedení. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3

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

Nové jízdní 
řády vlaků 
i autobusů:
Do centra 
vlakem 
i každých devět 
minut

Turistický 
oddíl a jeho 
50. výročí:
Přes překážky 
ke hvězdám

Vánoce 
v Radotíně:
Kdy se konají 
jarmarky 
a adventní 
koncerty?
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Cestující využijí tři moderní nástupiště propojená dvěma bezbariérovými podchody.
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Škola hledá cestu, jak 
pokračovat s plaváním

Radotínská základní škola 
využívá krytý plavecký bazén 
v rámci výuky tělesné výchovy. 

Žáci všech tříd se učí nejen plavec-
kým dovednostem, ale také záchraně 
a  pomoci druhým v  krizových situa-
cích, ke kterým ve vodě dochází. 

Díky bazénu mají žáci radotínské 
školy namísto obvyklých dvou hodin 
i  třetí výukovou jednotku tělocviku 
týdně. „V  době, kdy děti tráví spor-
továním a  aktivním pohybem méně 
času než dříve, považujeme tři hodiny 
tělesné výchovy za jednoznačně 
přínosné a  potřebné,“ říká radotín-
ský místostarosta Miroslav Knotek 
a dodává: „Výuka plavání jakožto třetí 
hodina tělesné výchovy a projekt Tre-
néři ve škole, které nabízí naše škola, 
jsou prospěšné. Zvláště v  situaci, kdy 
tělesná výchova představuje pro vel-
kou část dětí jejich jedinou pohybo-
vou aktivitu.“

Za plaváním jako součástí výuky si 
stojí také ředitel radotínské základní 
školy Jiří Kovařík. „Při pravidelném 
plaveckém výcviku dochází k  rozvoji 
motorických schopností dítěte a  roz-
voji orientačních dovedností. Dítě 
se pravidelně fyzicky otužuje, což 
se odráží na jeho zdravotním stavu. 
Během hodin plavání se dítě zdoko-
naluje v  plaveckých stylech a  dalších 
dovednostech ve vodě. Pohyb ve vodě 
částečně vyrovnává fyzické rozdíly 
mezi dětmi, působí regeneračně na 

pohybový aparát a  v  neposlední řadě 
je přece i  prevencí proti utonutí,“ 
uvádí ředitel školy.

NĚKTEŘÍ RODIČE SI STĚŽUJÍ
Někteří rodiče však se zařazením pla-
vání do výuky nesouhlasí. U  České 
školní inspekce si opakovaně stěžovali 
na to, že na výuku plavání svých dětí 
finančně přispívají. V  letošním roce 
rodiče doplácejí na plavání částkou 
30 korun za každou vyučovací hodinu. 
Měsíční výdaje se tak pohybují okolo 
sta korun, na celý školní rok dosa-
hují 900 korun. Skutečné náklady na 
hodinu plavání jsou přitom asi pěti-
násobné. Zahrnují pronájem bazénu 
i zajištění plaveckých lektorů. Náklady 
na plavání navíc zvyšují zdražující 
energie. 

„Slýcháváme argumenty, že škola 
prostřednictvím příspěvků na plavání 
pomáhá financovat provoz bazénu. 
Tak to určitě není. Naopak, provozova-
tel tímto způsobem prodělává. Pokud 
by bazén pronajímal jiným subjek-
tům nebo školám, bylo by to finančně 
výhodnější. My jsme však bazén 
nechali postavit hlavně pro radotínské 
obyvatele a  především pro žáky naší 
školy,“ uvádí Miroslav Knotek.

Podle školních inspektorů škola 
vybírat plošně příspěvek od rodičů 
nemá. Vedení školy proto rozhodlo, 
že zaplacené příspěvky na letošní 
plavání rodičům žáků vrátí. Rodiče, 

kteří již za své děti letošní poplatky 
uhradili, v  nejbližší době dostanou 
nebo už dostali zpátky na své ban-
kovní účty celou zaplacenou sumu. 
Zároveň je škola požádá o  dobro-
volný příspěvek ve stejné výši do 
kulturně-sportovního fondu na pod-
poru nadstandardních aktivit. Pokud 
se tento postup osvědčí a  rodiče do 
tohoto fondu přispějí, hodiny plavání 
budou pokračovat.

O BAZÉN JE ZÁJEM
„O  pronájem bazénu je velký zájem 
mezi jinými školami z okolních měst-
ských částí. Byla by škoda, kdyby žáci 
naší školy neměli možnost pokračo-
vat v pravidelném plaveckém výcviku 
a do bazénu by namísto nich přijížděli 
žáci z okolních škol. Dříve museli naši 
žáci v  rámci povinné výuky plavání 
na prvním stupni dojíždět za touto 
výukou do jiných pražských bazénů, 
což vždy zabralo celý výukový den,“ 
říká Simona Baráková, učitelka prv-
ního stupně a radní.

V Praze i v celém Česku se bazénem 
ve svém areálu a  plaveckou výukou 
pro všechny své třídy může pochlu-
bit jen několik málo základních škol. 
Plavecká škola Betynka, která zajišťuje 
výuku plavání pro radotínskou školu, 
zároveň upraví své lekce tak, aby kromě 
zlepšení plaveckých dovedností nabídla 
dětem více zábavných prvků. 

(red)

Vneděli 18. prosince se koná 
2. ročník plaveckých závodů 
Radotínský plachetník 2022. 

Na start se postaví děti a mládež roč-
níků 2005 až 2017. Nejmladší poplavou 
závod na 25 metrů a mohou používat 
pomůcky. Na ročníky 2011 až 2013 
čekají dvě délky bazénu, tedy 50 metrů, 

ještě starší děti poplavou „stovku“ (roč-
níky 2006 až 2009) a nejstarší porovnají 
síly na dvousetmetrové trati. 

(red)

www.bazenradotin.cz

INFO

Bazén zve na Radotínského 
plachetníka
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Technické služby jsou 
připraveny na zimu

Ovětšinu radotínských komu-
nikací se starají Technické 
služby Praha-Radotín, hlavní 

dopravní tepny má však, stejně jako 
v jiných částech metropole, na starost 
Technická správa komunikací hlav-
ního města Prahy. Pro ni tuto činnost 
vykonávají Pražské služby, potažmo 
firma Prostor. 

Na přípravných schůzkách všech 
zapojených pracovišť a vedení městské 
části byla jako každý rok připravena 
mapa s  vyznačením pořadí úklidu, 
k  tomu seznam komunikací a  umís-
tění nádob na posypový materiál. Tyto 
podklady jsou dostupné na webových 
stránkách Prahy 16 a také na úřední 
desce v ulici Václava Balého.

Systém úklidu se dělí podle důle-
žitosti do tří kategorií. Nejvyšší prio-
ritu mají především přístupové cesty 
k  objektům, v  nichž mají sídlo orgány 
rozšířené samosprávy, k objektům škol, 
zdravotnických, sociálních a kulturních 
zařízení, k  vlakovým a  autobusovým 
nádražím, dále pěší zóny, schody a pře-
chodové lávky, zastávky veřejné linkové 
dopravy a  přístupy k  nim a  vybrané 
chodníky hlavních komunikací. 

Druhé v pořadí jsou ostatní komu-
nikace zařazené do zimního úklidu. 
Závady ve schůdnosti chodníků se 
odstraňují nejdříve na přístupech ke 
vchodům do objektů a  v  přístupech 
u  přechodů pro chodce. Poslední 
skupinu tvoří komunikace nízkého 
dopravního významu, které se v zimě 
neudržují. 

V  případě větší koncentrace sněhu 
jsou stanovena místa pro jeho svoz. 
Technické služby mají připraveno 
zhruba 20 tun posypové soli a  při-
bližně dvě tuny abrazivního mate-

riálu, štěrku, který lze doplňovat podle 
aktuálních potřeb z  dalších lokálních 
zdrojů. V  chráněné krajinné oblasti, 
v lokalitách zdroje pitné vody a na vla-
kových přejezdech budou používány 
inertní materiály. 

Technické služby mají k  dispozici 
až devět různých vozidel a byly vytvo-
řeny tři skupiny na odklízení sněhu. 
Lepší kontrole úklidu napomáhá také 
webová aplikace. Vybraná technická 
vozidla využívaná při úklidu totiž 
mají GPS zaměření a  v  on-line sys-
tému „Sledování vozidel“ je možné 
24 hodin denně zjistit, zda se již na 
tom kterém místě uklízelo (pak je zde 
stopa některého z vozů), nebo zda je 
lokalita teprve v úklidu. Jízdní stopy 
jsou viditelné zhruba za posledních 
12 hodin. 

Oproti předchozí zimní sezóně 
dochází k  úpravám v  návaznosti na 
dokončené investiční akce, jako je 
křižovatka na náměstí Osvoboditelů 
a  přilehlé chodníky, tunýlek u  Roz-
marýnu, výstupy z  bezbariérových 
podchodů na nádraží a  navazující 
chodníky, příjezdová cesta ke služebně 
Policie ČR a  Vrážská ulice v  oblasti 
protipovodňového opatření. 

Eva Javorská

Důležité kontakty

Závady ve sjízdnosti se telefo-
nicky hlásí na dispečink 
TSK: 257 015 440 (vozovky) 
a 257 015 310 (chodníky)

Dispečink Technických služeb 
Praha-Radotín: 603 212 287, 
e-mail: dispecinkts@praha16.eu

INFO

V lednu zvolíme nového prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky se 
koná v  pátek 13. ledna 2023 
od 14 do 22 hodin a  v  sobotu 

14. ledna od 8 do 14 hodin. Případné 
druhé kolo se uskuteční v  pátek 27. 
a v sobotu 28. ledna ve stejných časech. 

Kdo může volit? Voličem je státní 
občan ČR, který nejpozději 14. ledna 
2023 dovrší věku 18 let. Ve druhém 
kole pak i občan ČR, který nejpozději 
28. ledna 2023 dovrší věku 18 let. Pře-
kážkami ve výkonu volebního práva 
jsou zákonem stanovená omezení 
osobní svobody z  důvodu ochrany 
zdraví lidu nebo zbavení způsobi-

losti k  právním úkonům. Voliči jsou 
zapsáni do stálého seznamu voličů.

Při volbách prezidenta republiky je 
možné hlasovat na voličský průkaz, 
o který lze požádat písemně na listině 
opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče, elektronicky prostřednictvím 
datové schránky u  úřadu v  místě 
trvalého pobytu voliče nebo využitím 
Portálu občana. Žádosti lze podat do 
6.  ledna 2023 do 16 hodin (pro pří-
padné druhé kolo do 20. ledna 2023 
do 16 hodin).

O  voličský průkaz lze požá-
dat i  osobně do 11. ledna 2023 do 

16 hodin (pro případné druhé kolo do 
25. ledna 2023 do 16 hodin). Vydávání 
voličských průkazů začne 29. prosince 
2022.

Volič pobývající v  zahraničí může 
hlasovat na základě zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů nebo na základě 
voličského průkazu, o který je možné 
požádat u příslušného zastupitelského 
nebo konzulárního úřadu.

Hlasovací lístky dostanou voliči 
s  předstihem do poštovní schránky. 
Podrobnější informace přinese led-
nové vydání Novin Prahy 16. 

Lucie Seidlová

K parkovišti před Albertem 
se jezdí po původní cestě

Kvůli pracím na železnici využívali řidiči do půlky listopadu příjezd na par-
koviště před Albertem dočasnou cestou blíže panelovým domům. Nyní 
auta opět jezdí po staré příjezdové cestě blíže přejezdu. Chodník a obrub-

níky poškozené automobilovou dopravou projdou opravou, aby sloužily chod-
cům na trase mezi Albertem, panelovými domy a nádražním podchodem. 

(red)
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Vedle nádraží vznikne přístřešek pro 50 kol
Rekonstrukce železnice

Pokračování ze str. 1

Namísto původně plánované 
cyklověže vybaví Správa 
železnic radotínské nádraží 

přístřeškem pro 50 kol. Část bude 
uzavřená, jízdní kola tak budou pod 
větší ochranou. Další stojany na 
kola se objeví vedle nové výpravní 
budovy, která vyroste během roku 
2023. Jaké jsou další zajímavosti spo-
jené s novým nádražím?

Údržbu všech nádražních prostor 
nově zajišťuje úklidová firma, která se 
o  podchody i  nástupiště stará každý 
den. V  péči má také odstraňování 
graffiti. Na sprejery však od ledna 
dohlédne dvouokruhový kamerový 
systém – jeden bude sledovat měst-
ská policie, druhý má k  dispozici 
Správa železnic.

V  první půlce roku 2023 tato 
organizace opraví také fasádu tech-
nologické části současné nádražní 
budovy, která je propojená s historic-
kou stavbou. Její totální rekonstrukce 
se už také chystá, městská část do ní 
přestěhuje služebnu městských poli-
cistů. „Pražské zastupitelstvo v  září 
schválilo pro tyto potřeby uvolnit 
v letech 2023 a 2024 dvakrát patnáct 
milionů korun, které do radotín-
ského rozpočtu přijdou jako dotace 
od hlavního města,“ říká starosta 
Karel Hanzlík.

Zásadní proměnou prošel pod-
jezd pro auta mezi Prvomájovou 
a  Vrážskou, který zahrnuje chod-
ník pro pěší. Jeho původní šířka 
3,8 metru narostla na osm metrů. 
Tvoří ho polorámová konstrukce ze 
železobetonu, dvojnásobná je oproti 
minulosti také šířka chodníku – 
1,5 metru. Oba radotínské podjezdy 
Správa železnic postavila po polo-

Jízdní řády MHD se od poloviny prosince změní
Vneděli 11. prosince dojde 

k  celostátní změně jízdních 
řádů železniční i  autobusové 

dopravy. Posuny v odjezdech se týkají 
i  radotínských linek 244, 245, 248, 
269 a vlaků na trati 171 mezi Prahou 
a Berounem. Interval odjezdu vlaků je 
ve špičkách i devítiminutový.

Změny v  provozu reagují také  na 
podněty místních obyvatel, které 
radotínská radnice konzultuje s Ropi-
dem, tedy organizátorem pražské inte-
grované dopravy. Týkají se zejména 

návaznosti spojů. V  uplynulých 
týdnech došlo například k  posunu 
v odjezdu autobusové linky 245 nebo 
k  zavedení školního spoje číslo 269 
z Viniček až ke škole v Loučanské ulici. 

Posuny spojů čekají i na linku 245, 
která spojuje radotínské nádraží 
s  Lahovskou. Vrátí se k  původním 
časům, které platily do konce října. Od 
nádraží tento autobus odjížděl vždy 
19. a  ve špičce i  49. minutu po celé 
hodině. Tak tomu bude i od 11. pro-
since. Odkaz na nové jízdní řády

Co popřejete Radotínu a jeho obyvatelům k Vánocům a do nového roku?
DÁRKY, KTERÉ JSOU VIDĚT

Skoro to v posledních letech vy-
padá, že vánoční dárky nosí do 
Radotína Správa železnic. Vždy 

v prosinci nám nadělí novou várku 
opravené železnice a nádraží. Před dvě-
ma lety se v prosinci otevřel podjezd 
pod tratí u Horymírova náměstí, loni 
chodci touto dobou poprvé začali vyu-
žívat novou část nádražního podchodu 
spojenou se třetím nástupištěm. 

Letos v prosinci skončí hlavní část 
prací spojená s nástupišti a oběma bez-
bariérovými podchody. Otevře se dru-
hý podjezd pod tratí. Radotín postupně 
získává moderní železniční zázemí, 
které je pro naši městskou část stále dů-
ležitější spojnicí s centrem Prahy. A na 
příští rok slibuje Správa železnic právě 
v prosinci dokončení nové výpravní 
budovy.

I když modernizace železnice při-
nesla do Radotína spoustu komplikací, 
nyní už si můžeme stále více užívat vý-
sledky této komplexní opravy. Příměst-
ská železnice se má v Praze stát ještě 
důležitější částí hromadné dopravy než 
nyní, v plánu jsou její nové podzemní 
trasy, v mnohém má doplňovat linky 
metra. Jsme rádi, že tady železniční 
spojení s moderním zázemím máme. 
Profituje z toho celá městská část.

Všem obyvatelům Radotína přejeme 
klidné a pohodové Vánoce, svátky plné 
zajímavých a inspirativních setkání s ro-
dinou i přáteli. Ať si během volných dní 
pokud možno odpočinete a načerpáte 
energii do dalších týdnů a měsíců. A do 
nového roku vám přejeme jen to nejlepší!

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

KRÁSNÉ VÁNOCE
Milí sousedé, přátelé, mí bližní i vy vzdá-
lenější, přeju vám všem krásné Vánoce 
a  veselý Nový rok. Dětem přeju hodně 
dárků a dospělým radost z dětí. Přeju vám 
srdečnou pospolitost, dobré jídlo a jiskři-
vé hvězdy nad hlavou, přeju vám radost, 
štěstí a  požehnání. Lásku, víru v  dobro 
a  naději, že to dobro zvítězí. Že zvítězí 
v nás i okolo nás. A kdo z vás ovládá něja-
ký hudební nástroj, zkuste si zahrát za se-
bou tyhle dva akordy: A – F – B – G a A – 
F# – H – F#. To abyste slyšeli, jaký krůček 
může být mezi napětím a uklidněním. 

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro Radotín

POŽEHNANÉ VÁNOCE A VŠE 
NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU
Předvánoční čas je příležitostí popřát 

našim blízkým, přátelům i  celému 
okolí příjemné prožití vánočních svát-
ků, zdraví, štěstí, spokojenost a  vše 
dobré do nového roku. 

Vztáhneme-li přání na Radotín, 
přejme si, aby se splnilo to, co bylo 
slibováno. Naše obec na tom není ni-
jak špatně, ale je velká škoda, že řada 
věcí se nedaří tak, jak by mohla. Větši-
na avizovaných projektů je v časovém 
skluzu. Některé stěžejní, jako napří-
klad roky slibovaná nová radnice, se 
odkládají. Zcela zřetelně se ukazuje 
nedostatečná infrastruktura, zejména 
v oblasti zdravotnictví a školství, kte-
rou pouhé přístavby nedokážou sku-
tečně vyřešit. 

Nejen v případě těchto projektů se – 
již tradičně – nevede otevřená diskuse. 
Když pak dochází k  realizaci, bývají 
občané řešením překvapení. Samotné 

Komentáře

vyhodnocení projektů probíhá for-
mou oznámení, které nejenže je jen 
málokdy podložené, ale mnohdy pří-
mo odporuje skutečnosti.

Radotínu proto přejeme, aby si sou-
časné vedení radnice uvědomilo, že 
s občany je třeba spolupracovat, a sna-
žilo se je více zapojovat do rozvoje obce. 
Ruku v ruce s tím jde samozřejmě i po-
třeba vyšší míry občanské aktivity. Dě-
kujeme všem z řad občanů, kteří jakko-
li přispívají k fungování Radotína!

Závěr našeho přání patří vám, na-
šim radotínským spoluobčanům, 
kterým přejeme klidné a  požehnané 
Vánoce, pevné zdraví a  vše nejlepší 
do roku 2023. Čekají nás nelehké časy, 
ale pokud budeme nacházet pomoc 
a oporu u svých blízkých, věřme, že je 
všichni úspěšně překonáme.

Piráti a nezávislí kandidáti

Hýbat se bude i s odjezdovými inter-
valy autobusu číslo 244. Cílem je zacho-
vání koordinace časů s vlakovými spoji 
mezi Smíchovem a Radotínem. Hlavně 
v době, kdy vlak jede pouze dvakrát za 
hodinu. 

Ropid předpokládá, že se cestující 
po otevření obou podchodů dostanou 
z vlakového nástupiště na autobusovou 
zastávku rychleji než dnes.

Městská část Praha 16 a  Ropid bude 
dochvilnost vlaků a  návaznosti auto-
busových spojů sledovat a  průběžně 

vyhodnocovat. Týkat se to bude celého 
přechodového období až do ukon-
čení rekonstrukce. Pokud by docházelo 
k tomu, že by cestující nestíhali přestoupit 
z vlaku na autobus, jsou radnice ve spolu-
práci s Ropidem připraveni reagovat. 

Práce na trati způsobující zpoždění 
budou probíhat ještě v  lednu. Zhruba 
od poloviny února by se dochvilnost 
vlaků měla výrazně zlepšit, přechodové 
období potrvá do března. Ten je také 
dalším termínem pro tvorbu nových 
jízdních řádů. 

Jana Hejrová
Petr Šiška

Druhý podjezd na konci Prvomájové ulice bude mít na rozdíl od předchůdce dva jízdní pruhy a široký chodník. I ten má být v provozu už v prosinci  
(foceno před pokládkou asfaltu).

Jak se změnilo nádraží a jeho okolí? Nejdříve se stavbaři pustili do nadjezdu u Horymírova náměstí, který nahradil starý 
železný most. Ten byl zdrojem velkého hluku.
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Nové podchody jsou velkým krokem kupředu. Na zdech mají obklady, nechybí LED světla ani výtahy.
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vinách při zachování železničního 
provozu.

Dva nádražní podchody mají 
shodné rozměry – široké jsou 
4  metry, vysoké 2,5 metru a  jejich 
hloubka pod zemí činí 4,7 metru. 
A ještě důležitá data k novým nástu-
pištím: První i druhé nástupiště mají 
délku zhruba 220 metrů, třetí plat-
forma je o  devět metrů kratší. Jeho 
prodloužená část k  páté koleji se 
však natahuje až na téměř 320 metrů. 
Nástupiště tak v budoucnu zvládnou 
odbavit delší vlakové soupravy, které 
přepraví více cestujících. Střecha 
nad prvním nástupištěm je dlouhá 
137  metrů, druhé a  třetí nástupiště 
kryje 152metrové zastřešení.

Nevzhlednou fasádu zadní strany 
řady obchůdků ve Vrážské ulici pře-
kryje stěna, která se stane součástí 
prvního nástupiště. 

(buč)
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Radotínské Vánoce: Mikuláš, jarmarky a koncerty 
Prosinec přinese řadu předvánočních akcí, nebudou chybět jarmarky, mikulášská zábava pro děti i dospělé ani tradiční 
adventní koncerty. 

Ve čtvrtek 1. prosince pořádá 
svůj adventní jarmark základní 
a  mateřská škola Petrklíč. Na 

školním dvoře vedle Koruny nabídne 
adventní tvoření, zpívání koled a akce 
vyvrcholí slavnostním rozsvícením 
vánočního stromečku.

Neděle 4. prosince se ponese v miku-
lášské atmosféře na Fajnovém dvoře 
Koruny. O  vánoční atmosféru se 
postará kapela Bartet, zazpívá dětský 
sbor a představí se Petrpaslíkovo diva-
dlo se svou hrou Jak si čerti hráli na 
divadlo. Mikulášskou zábavu dopro-
vodí občerstvení v  podobě svařeného 
vína, horké čokolády a  možná se 

dostaví i  řezník Čeněk Strnad neboli 
Petr Čtvrtníček. Ve čtvrt na pět při-
jde na dvůr Mikuláš a celé odpoledne 
zakončí v 17 hodin v sále Koruny tra-
diční adventní koncert radotínského 
kytaristy Štěpána Raka.

Mikulášský program chystá také 
radotínská knihovna. V pondělí 
5., středu 7. a čtvrtek 8. prosince si dět-
ští návštěvníci knihovny budou moct 
zasoutěžit o  ceny. Odměna čeká na 
správné luštitele kvízu. Akce je určená 
dětem od 4 do 15 let. 

V neděli 11. prosince se na náměstí 
sv. Petra a  Pavla uskuteční adventní 
trh. Slavnostní atmosféru zajistí mimo 

jiné kapela Euphorica, stánky nabíd-
nou občerstvení i  drobné dárky. Od 
15 hodin se v kostele sousedícím s jar-
markem odehraje třetí letošní radotín-
ský adventní koncert. Zazpívá na něm 
další tradiční účastník radotínských 
adventních oslav, kterým je pěvecký 
sbor SUDOP za doprovodu orchestru 
učitelů ZUŠ Klementa Slavického. Jako 
obvykle bude na programu koncertu 
Rybova Česká mše vánoční.

V úterý 20. prosince pořádá předvá-
noční koncert Vindyšova továrna. Hou-
slista a  radotínský občan Jaroslav Svě-
cený předvede originální předvánoční 
hudební pořad, nabitý zajímavými 

Skauti přivezou 
Betlémské světlo 
do kostela

Vánoční světla jsou po celém 
Radotíně

Skauti přivezou ze Svatovítského 
chrámu do Radotína Betlém-
ské světlo v pátek 23. prosince. 

Do luceren si jej bude možné vyzved-
nout v kostele sv. Petra a Pavla. Mezi 
15. a 17. hodinou se návštěvníci kos-
tela mohou těšit na oblíbený betlém 
s živým Ježíškem a na koledy.

Se začátkem adventu se do 
radotínských ulic opět po 
roce vrátila vánoční výzdoba. 

Světelné dekorace zdobí mimo jiné 
stromy před kostelem na náměstí 
sv. Petra a  Pavla, další jsou k  vidění 
u  autobusového terminálu mezi 
Vrážskou a  Věštínskou ulicí, na Síd-
lišti i u panelových domů a také Kar-
lickou ulici lemuje řada nasvícených 
stromů. Dekory v  podobě svítících 
závěsů, hvězd a  koulí jsou k  vidění 
v ulicích Na Betonce, Vrážské či Vác-
lava Balého. 

(red)

Vánoce v Radotíně

www.centrumkoruna.cz
www.knihovna-radotin.cz
www.petrklic.net
www.vindysova-tovarna.cz

INFO

Radotínské Vánoce 

1. 12. Adventní jarmark Petrklíč
4. 12. Mikuláš na Fajnovém dvoře 
Koruny
4. 12. Adventní koncert Štěpána 
Raka v Koruně
5., 7. a 8. 12. Mikulášský týden 
v knihovně
11. 12. Adventní trh na nám. 
sv. Petra a Pavla
11. 12. Adventní koncert sboru 
SUDOP
20. 12. Předvánoční Musa Jaro-
slava Svěceného

Aktuální informace o  předávání 
Betlémského světla budou vyvě-
šeny na okně skautské klubovny, 
na nástěnce u  kostela a  na webu  
www.betlemskesvetlo.cz, v  záložce 
Místní akce. 

(as)
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informacemi a  samozřejmě krásnými 
tóny. Koncert se odehraje v prostorách 
restaurace Musa. Společnost Jaroslavu 
Svěcenému udělá herečka Dejvického 
divadla Zdeňka Žádníková, která neje-
nom výborně vládne vtipným mluve-
ným slovem, ale také si společně se zná-
mým houslistou zahraje. 

(red)

Koledy a lidovky zahraje na adventním trhu 11. prosince kapela Euphorica.
Jaroslav Svěcený naplánoval svůj radotínský vánoční koncert do bývalé 
Vindyšovy továrny.
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Kniha jako vánoční dárek: tipy z knihovny

Jak slaví Vánoce 
lidé původem 
z jiných zemí

Radotínské knihovnice radí, které knihy udělají radost pod stromečkem 
jako dárek pro malé či velké čtenáře.

V Radotíně žijí lidé 
různých národností 
a kultur. Někteří 
Vánoce slaví, pro jiné 
připadá hlavní svátek 
roku na jiný den. 

Jonas 
Jonasson: 
Prorokyně 
a hlupák
Tento román plný 
humoru pochází 
z pera Jonase, který 
napsal bestseller 
Stoletý stařík. Poté, 
co amatérská švédská astrofyzička Petra 
spočítala, kdy zanikne svět, potkává 
jednoduchého Johana a  důchodkyni 
Agnes, která si vydělává pod falešným 
profilem jako influencerka. Společně se 
vydávají na cestu do Říma, kam je však 
osud zavede, zjistíte během čtení. 

Debbie 
Johnsonová: 
Svátky 
v Kavárně 
nových 
začátků 
O d p o č i n k o v é 
čtení pro ženy. 
V této kavárně nepodávají jen dobroty, 
ale nabízejí také druhou šanci, jak pro-
žít život naplno. Hlavní hrdinka Becca 
uvěří, že zázraky se o Vánocích dějí. 

Jak oslavíte české Vánoce? 
Který svátek v roce je pro vás 
nejdůležitější?

Sean Carney, USA
Pocházím z  Kalifornie, v  Radotíně 
bydlím více než 10 let. Vánoce slavím 
dvakrát – českým způsobem na Štědrý 
večer a  americkým na první vánoční 
svátek. Kromě Vánoc je pro mne vzácný 
svátek Den díkuvzdání. Slavíme s dob-
rým jídlem, s rodinou a přáteli. Cílem je 
být vděčný za to, co máme. Díkuvzdání 
i  Vánoce jsou pro mne plné radosti 
a k oslavě patří pivo! Na zdraví!

Jakub Kynčl:  
Pas a pes
Může Čech se 
stálým zaměstná-
ním vměstnávat 
do pouhých pěti 
týdnů dovolené 
hromadu dob-
rodružství na druhém konci světa? 
V knize se dozvíte, jaké to je dostat se 
z kanceláře rovnou do pralesa, navští-
víte nejděsivější hřbitov světa ležící 
zapomenutý hluboko v  poušti Ata-
cama nebo zjistíte, proč mohou být 
krevety ta nejbezpečnější objednávka.

Josef Mareš:  
Moje případy 
z 1. oddělení
Kniha je napsána 
formou rozhovoru 
s  bývalým šéfem 
pražské mordparty, 
autorem seriálů 
Devadesátky a  Pří-
pady 1. oddělení. Vraždí muži jinak než 
ženy? Kam zabijáci ukrývají mrtvoly? 
Jaký je život kriminalisty, vám Josef Mareš 
odhalí spolu s dalšími zajímavostmi.

Kristýna  
Sněgoňová: 
Svět v bouři 
Třetí a záro-
veň poslední díl 
p o s t a p o k a l y p -
tické sci-fi série 
Města. Plán na 
záchranu světa 
existuje, cesta však nebude snadná 
a  ti, kdo se po ní vydají, budou za 
každý krok platit krví. První díl série 
má název Město v oblacích, druhý díl 
Země v troskách.

Jiří Březina:  
Mizení + 
audiokniha
Temný případ od 
dvojnásobného 
držitele ceny za 
nejlepší českou 
detektivku. Na 
opuštěném statku 
zemře v den výročí Hitlerova narození 
několik lidí. Jde o zločin s rasistickým 
podtextem, nebo o  snahu vytvořit 
falešnou stopu? Tip: titul můžete daro-
vat jako audioknihu.

Vánoce v Radotíně

Martina  
Viktorie 
Kopecká 
& Martina 
Boledovi-
čová:  
Vánoční tradinář
Kniha obsahuje recepty, návody, 
obyčeje a  také výklad o  křesťanském 
příběhu adventu a  Vánoc od farářky 
Martiny Viktorie Kopecké. S  vánoč-
ním tradinářem se naladíte na Vánoce 
se spoustou sněhu, přírodních ozdob, 
domácího cukroví a  dobrot, dárků 
láskyplně vyrobených a promyšlených 
a darovaných Ježíškem.

Pro děti

Ivana  
Peroutková: 
Isabela a bílé 
mraky 
Isabele je 11 a  po 
skončení páté 
třídy se s  rodiči 
stěhuje na farmu. 
Isabela je nej-
dřív nešťastná, ale život na statku si 
postupně zamiluje – jenže brzy zjistí, 
že už si nerozumí s  kamarádkami 
z města. Najde k nim cestu zpátky?

Vánoční 
koledy: texty 
Vladimír 
Dvořák
Tato zvuková 
kniha je určená 
pro nejmenší. Zažijte s  dětmi krás-
nou sváteční atmosféru za zvuku 
vánočních koled. Děti zmáčknou tla-
čítko a  rozezní se oblíbené vánoční 
koledy. 

kolektiv 
autorů:
Nejkrásnější  
dárek
Kniha Nejkrás-
nější dárek je 
antologie dva-
nácti young adult 
povídek od mla-
dých českých 
autorek a  autorů. S  jednotlivými 
hrdiny se vydáte po stopách vánoč-
ního zločinu, uváznete v  kavárně za 
sněhové kalamity nebo podniknete 
odvážný pokus o záchranu vánočních 
kaprů. Připomeňte si, proč milovat 
Vánoce a  jak příjemné je ztratit se 
za dlouhých zimních večerů někde 
v koutku s dobrou knížkou. 

(kni)

Nela Pražmová, Ukrajina
V Česku už žijeme dlouho, a  tak sla-
víme dvoje Vánoce – 24. prosince 
a  podruhé 6. ledna ty pravoslavné. 
Na Ukrajině dárky nosí děd Moroz 
v noci na 1. ledna, ráno jsou pod stro-
mečkem. My máme dárky i od Ježíška 
24. prosince. Svým příbuzným z Ukra-
jiny, kteří sem uprchli letos před vál-
kou, chci během svátku ukázat české 
tradice. 

Na pravoslavné Vánoce se schá-
zíme opět celá rodina. Důležité je 
být pohromadě a  připravit 12 druhů 
bezmasých jídel. Podává se napří-
klad rýže nasladko s medem, mákem 
a  rozinkami, fazolová kaše se smaže-
nou cibulkou, sleďová siljotka, což je 
rybička naložená v  octu s  cibulkou, 
holubce s rýží, mrkví a houbami, hou-
bový vývar, nakládané houby s cibul-
kou, domácí chleba zdobený česne-
kem na odehnání neduhů a  syrová 
fazole kvůli síle.

Anketa

Eva, Vietnam
České Vánoce slavíme s vámi, jelikož 
zde žijeme, moc se nám tady líbí, naše 
děti tu studují a máme to zde rádi. Pro-
vozujeme restauraci MiKay u nádraží. 
Jinak je pro nás nejdůležitějším svát-
kem Nový rok.

Diolkis Tomacen Barroso, 
Kuba
Pocházím z  Kuby a  přes deset let žiji 
v  České republice. Věnuji se řezbář-
ství a sochám. České Vánoce oslavím 
s rodinou své přítelkyně a se svou dce-
rou. Pro Kubánce je nejdůležitějším 
svátkem 31. prosinec. Věřící na Kubě 
chodí v tento den do kostela, sejde se 
celá rodina a společně čekáme na pří-
chod nového roku. 

(red)

Inzerce
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pořádaný v rámci 16. cyklu nedělních předvánočních koncertů
Třeí aVeTní kNcRt

Vstupné je formou dobrovolného příspěvku, 
který bude použit na farní účely 
Římskokatolické farnosti v Radotíně.

www.praha16.eu

MČ Praha 16 za přispění Českomoravského cementu a.s. 
a ve spolupráci s Římskokatolickou farností Praha-Radotín 
zvou na 

1. . 2Od1.0HoIn
v kostele sv. Petra a Pavla, nám. Sv. Petra a Pavla, Praha – Radotín

Sólisté: Naděžda Chrobáková (soprán)
 Ilona Šatylovová (alt)
 Petr Štěpnička (tenor)
 Ivo Michl (bas)
Řídí: Markus Flodin

v podání Smíšeného pěveckého sboru SUDOP Praha 
a Orchestru učitelů Základní umělecké školy 
Klementa Slavického v Radotíně

JaUbJa rBa
ČeKá mšeVánční

AdEnNí tH

www.praha16.eu

11. 12. 2022 od 12.30 hodin
na náměstí sv. Petra a Pavla

12.30  Zahájení trhu
13.15  MŠ Petrklíč     13.30  MŠ Radotín

14.00  Fajnový sbor KKCK
15.00  Koncert Sudop v kostele
15.00  Vánoční kouzlení a iluze

se Stanislavem Jílkem
16.00  Euphorica – vánční písě aKoEd

vLaOvKémDuHu
1.0 kLeY– rPrDuOvNá hDb
1.0 uOnčeí sánOvéh pOdJe

Městská část Praha 16 vás zve na

Balonkový vánoční workshop od 13.00

Koledy, stromeček, františky,  
adventní věnce, svíčky, drobné dárky  
nejen z dílny našich seniorek…

Fajnový svařák, punč pro děti,  
horká čokoláda, tortilly, toasty
a možná přijede i řezník Čeněk Strnad…

13.00    Fajnový dětský pěvecký sbor

14.00    kapela Bartet – vánoční koledy a písničky 

15.30    Jak si čerti hráli na divadlo – Petrpaslíkovo divadlo

16.15    Mikuláš a čertíci z DS Gaudium

MIKULÁŠ NA FAJNOVÉM DVOŘE

neděle 

4. prosince 2022 od 13.00 hodin

Kulturně komunitní centrum Koruna srdečně zve

pořádaný v rámci 16. cyklu nedělních předvánočních koncertů
DrHý aVeTní kNcRt

VÁNOČNÍ
KONCERT

Štěpán
Ra

4. . 2Od1.0HoIn
Velký sál Kulturně komunitního centra Koruna

www.praha16.eu

Vstupné je formou 
dobrovolného příspěvku, 
který bude použit na sociální 
programy a projekty MČ Praha 16

Městská část Praha 16
za přispění Českomoravského cementu a.s. vás zve na

Ra
ŠtěpánŠtěpánŠtěpán
Ra
ŠtěpánŠtěpánŠtěpán

Vánoce v Radotíně
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Kulturní program na prosinec

1. čt
  DVŮR KC PETRKLÍČ
  Adventní jarmark Pe-
trklíč (více na str. 4 a 6)

KINO RADOTÍN
 17:00, Hranice lásky, ČR
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že 
její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) 
se pohybuje v příliš zajetých kolejích. 
Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne 
s Petrem sdílet své erotické představy 
a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen 
krůček k činům. Ke zkoumání vlastní 
intimity, k zážitkům s jinými partnery 
a ke stále intenzivnějšímu hledání hra-
nic, za které se dá v lásce a sexu zajít. 
Experiment se svobodou se však může 
snadno vymknout z rukou...

20:00, Vánoční příběh, ČR
Originální snímek plný nečekaných 
situací, emocí, dojemných chvil, ale 
i zábavy odkrývá rodinné vztahy 
u Skálů, kde „vládne“ známá herečka 
Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. 
Její syn, ztvárněný Karlem Rodenem, 
řeší svoji prostořekost a přítelkyni. 
U Pazderků se zase probírají nezvaní 
hosté a vzájemné vztahy, ale u sváteč-
ního stolu se nakonec sejdou Jiří Lá-
bus i Oldřich Kaiser, Jitka Sedláčková, 
Pavla Beretová, Máša Málková, Albert 
Čuba nebo Anna Fialová. Na horách se 
svátky rozhodne oslavit rodina Hynka 
Čermáka, a tak si zasněžené závěje 
užije i Jana Plodková, Jan Nedbal či 
Sára Sandeva.

2. pá
  KKCK – Velký sál
  19:30, Kočovné divadlo 
AD HOC: Zmrazovač – 
Il Congelatore

Opera mafia o třech dějstvích. Vstupné 
v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Největší dar, ČR
Pohádka Největší dar je doslova a do 
písmene boží. Osudy svérázných oby-
vatel malé valašské vísky se v ní totiž 
protnou s prastarými slovanskými

9. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Div-
nosvět, USA

Celovečerní snímek Divnosvět předsta-
vuje legendární průzkumnickou rodinu 
Cladových, kteří se snaží proletět skrz 
neprobádaný, zrádný a především div-
ný svět. Doprovází je barvitá posádka 
obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdí-
vaný Flek a třínohý pes.

20:00, Jan Žižka, ČR
Film inspirovaný skutečným příbě-
hem jednoho z největších vojevůdců 
své doby, nikdy neporaženým Janem 
Žižkou z Trocnova, který se stal díky 
svým činům legendou. Evropa na konci 
14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., 
císař římský a zároveň český král, se 
rozpadá. Staleté pořádky se otřásají 
v základech. Císařův prvorozený syn 
a nástupce Václav IV. je příliš slabým 
panovníkem do takové doby. Přední 
magnát v zemi, pan Jindřich z Rožm-
berka, pohlcuje dvorce svobodných ze-
manů jeden po druhém. Ale jeden z nich 
se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.

10. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Princezna zakletá 
v čase 2, ČR

Hlavní protagonistkou pokračování je 
tentokrát alchymistka Amélie v podání 
Elišky Křenkové, na kterou se diváci 
mohou těšit netradičně rovnou dvakrát.

20:00, Hranice lásky, ČR

11. ne
  NÁMĚSTÍ SV. PETRA 

A PAVLA
  Vánoční jarmark 

a adventní koncert sboru SUDOP 
v kostele (více na str. 4 a 6)

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Největší dar, ČR

20:00, Trojúhelník smutku, Švédsko
Model Carl a jeho partnerka influencer-
ka Yaya jsou pozváni na luxusní výletní 
plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu 
vybraná smetánka. Je tu starý mládenec 
hledající životní lásku, výstřední ruský 
obchodník (Zlatko Buric) a celému mum-
raji vládne kapitán (Woody Harrelson), 
který je věčně pod parou. Když nečekaná 
událost zamíchá kartami, charaktery 
cestujících se ukáží v pravém světle. 
Dvojnásobný vítěz Zlaté palmy z festivalu 
v Cannes Ruben Östlund natočil břitce 
satirickou komedii o společenských ro-
lích a opojné síle moci, která nenechá na 
žádném z pasažérů nit suchou.

14. st
  KINO RADOTÍN
  20:00, Fabelmano-
vi, USA

Mladý muž Sammy Fabelman (Gabriel 
LaBelle), který vyrůstá v Arizoně po 2. svě-
tové válce, objeví zdrcující rodinné tajem-
ství a zkoumá, jak mu síla filmů může 
pomoci poznat pravdu. Projekt Stevena 
Spielberga je částečně autobiografický 
snímek o jeho dětství a dospívání, vyprá-
věný optikou mladého začínajícího filma-
ře. Drama o dospívání sleduje Sammyho 
Fabelmana, který vyrůstá v poválečné Ari-
zoně, kde zkoumá a poznává, jakou moc 
mají filmy. Navzdory všem nepřízním osu-
du a překážkám, které mu stojí v cestě, se 
Sammy ponoří do své vášně a filmování 
se mu stane životní cestou.

15. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, A pak přišla 

láska..., ČR

20:00, Banger., ČR
BANGER je unikátní film, který popisuje 
příběh odehrávající se během jedné 
adrenalinové noci plné kokainu a rapu. 
S mladým raperem Alexem se nečeka-
ně rozejde přítelkyně Sára. Podle Alexe 
existuje jen jediná cesta, jak ji může zís-
kat zpět, a to nahrát banger. Honba za 
slávou a respektem na hudební scéně 
se přetaví v zoufalý a nebezpečný čin 
ohrožující desítky mladých lidí na životě.

16. pá
  KKCK – Fajnová 

kavárna
  18:00, Předvánoční

pohoda a rokenrol s kapelou Rendavend
Vstupné dobrovolné

KINO RADOTÍN
 16:00, PRO DĚTI, Avatar: The Way of 
Water, USA
Film Avatar: The Way of Water nabízí 
filmový zážitek na zcela nové úrovni. 
James Cameron vrátí diváky zpět do 
nádherného světa Pandory ve velkole-
pém a strhujícím dobrodružství plném 
akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water 
se po více jak deseti letech znovu se-
tkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se 
udrželi v bezpečí a naživu.

20:00, Avatar: The Way of Water, USA

17. SO
  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, 
Avatar: The Way of 
Water, USA

20:00, Avatar: The Way of Water, USA

18. NE
  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, 

Avatar: The Way of 
Water, USA

20:00, Sami doma, ČR 
Z jedné návštěvy se stal večírek, z večír-
ku spolubydlení. Filmař a muzikant Jan 
Foukal a Albert Romanutti, frontman 
kapely Bert & Friends a nepřehlédnutel-
ná postava české hudební scény, se oci-
tají v rolích hlavních hrdinů první české 
bromance. Honza si čerstvě pronajal 
byt, aby řešil rodinnou situaci. Bert kvůli 
koronavirové pandemii přišel o koncerty 
a právě se rozešel s holkou. 

20. ÚT
  VINDYŠOVA TOVÁRNA
  20:00, Předvánoční 

Musa Jaroslava
Svěceného (více na str. 4)

21. ST
  KINO RADOTÍN
  17:00, Avatar: The 
Way of Water, USA

22. ČT
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Kocour v botách:
Poslední přání, USA
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň 
pro dobrodružství si vybrala svou daň: 
už přišel o osm ze svých devíti životů. 
A tak se vydává na výpravu za bájným 
Posledním přáním, aby svých devět 
životů zase obnovil.

20:00, Whitney Houston: I Wanna 
Dance with Somebody, USA
Snímek Whitney Houston: I Wanna Dance 
with Somebody je oslavou jedinečné 
a nezapomenutelné Whitney Houston. 
Od mladé gospelové sboristky z New 
Jersey až po jednu z nejprodávanějších 
a nej oceňovanějších umělkyň všech dob – 
taková je inspirativní, dojemná a emoci-
onální cesta životem a kariérou Whitney 
Houston, kterou si diváci mohou na 
filmovém plátně vychutnat zároveň s vel-
kolepými vystoupeními a soundtrackem 
nejoblíbenějších hitů této hudební ikony.

23. PÁ
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 

Kocour v botách:
Poslední přání, USA
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň 
pro dobrodružství si vybrala svou daň: 
už přišel o osm ze svých devíti životů. 
A tak se vydává na výpravu za bájným 
Posledním přáním, aby svých devět 
životů zase obnovil.

20:00, Whitney Houston: I Wanna 
Dance with Somebody, USA

Od 24. 12. 2022 do 3. 1. 2023 kino nehraje.

KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

bloudí temnými čtvrtěmi svatého 
města a hledá pravdu. Svatý pavouk je 
natočen podle skutečné události, při-
čemž název filmu odkazuje na přezdív-
ku sériového vraha. V roce 2001 Saíd 
Hanaí zabil ve městě Mašhad šestnáct 
prostitutek, protože je považoval za 
„nečisté“. 

5. po
  KKCK – Fajnová kavárna
  18:00, Podvečer s ver-
ši Jiřího Žáčka – Vy 
mně taky, DS Gaudium

Vstupné dobrovolné

7. st
  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro-

družství s knížkou 
aneb Narodil se čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

KKCK – Velký sál
15:00, Čaj o třetí: Markéta Fassati
Na tradičním předvánočním setkání 
seniorek a seniorů zazpívá v Radotíně 
oblíbená sopranistka.

KINO RADOTÍN
20:00, Grand Prix, ČR
Filmová komedie režiséra Jana Pruši-
novského (Most!, Okresní přebor) vy-
práví příběh dvou bratranců Romana 
(Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), 
jejichž snem je dostat se na závody 
Formule 1. Roman vede ušmudlaný 
autobazar na okraji města, má tři děti 
a živelnou manželku (Anna Kameníko-
vá). Emil, horlivý milovník pořádku, si 
piplá svou autodílnu v centru a o au-
tech ví skoro všechno. Když jednoho 
dne Emil v televizní soutěži vyhraje 
vstupenky na Velkou cenu Španělska 
v Barceloně, netuší ani jeden z nich, že 
jejich výlet za snem se brzy změní na 
divokou jízdu napříč Evropou. Zvláště 
když se na ně nabalí Štětka (Štěpán 
Kozub), Romanův kamarád a místní 
magnet na problémy.

8. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Exhibition on 
Screen: Pissarro – otec 
impresionismu, VB

Film z cyklu Exhibition on Screen.
Bez „otce impresionismu“ Camilla 
Pissarra by nebylo žádné impresioni-
stické hnutí. Pissarro se narodil v Zá-
padní Indii, vášeň v malbě ale našel až 
v Paříži. Později spojil skupinu umělců 
do nového hnutí. Jejich první výstava 
byla kritiky opovrhována, získali ale 
nové jméno – impresionisté. Následu-
jících 40 let byl Pissarro hnací silou 
toho, co se dnes stalo nejpopulárněj-
ším uměleckým hnutím všech dob.

20:00, Menu, USA
Mladý pár (Anya Taylor-Joy a Nicholas 
Hoult) cestují na odlehlý ostrov, aby se 
najedli v luxusní restauraci, kde šéfku-
chař (Ralph Fiennes) připravil bohaté 
menu s několika šokujícími překvape-
ními.

bohy, jako je Perun, Radegast nebo 
Černobog. Bohyně zimy Morena nechce 
předat žezlo nad světem jarní Vesně 
a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se 
společně pokusili dát věci do pořádku. 

20:00, A pak přišla láska..., ČR
Psycholožka Kristýna (Pavla Tomicová) 
zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne 
se proto odjet se svou dospělou dcerou 
Sárou (Sara Venclovská) na ozdravný 
víkend za kartářkou Zdenou (Tereza 
Hofová). Skrze pochybné rodové léčení 
a výklady karet zjistí víc nejen o svém 
problematickém vztahu k okolí, ale i ke 
své dceři a sobě samotné. Přijde na 
konci uzdravování konečně i láska?

3. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Nej-

větší dar, ČR

20:00, A pak přišla láska..., ČR

4. ne
  KKCK
  Miluláš na Fajnovém 

dvoře (více na str. 4 
a 6)

17:00, Adventní koncert: kytarový 
mág Štěpán Rak (více na str. 4 a 6)
Vstupné dobrovolné

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Princ Mamánek, ČR
Pohádka Jana Budaře o princi, který 
musel dospět v krále. Tak dlouho si 
rozmazlený princ žil jako mamánek 
na zámku, až ho jeho otec moudrý král 
vyslal do světa na zkušenou. Velkou 
pozornost vzbudilo obsazení přespříliš 
pečující maminky prince Ludvíka. Po 
téměř třiceti letech se v roli královny 
vrátí na plátna představitelka legen-
dární Arabely Jana Nagyová. 

20:00, Svatý pavouk, NEM 
V noci řádí v Mašhadu sériový vrah, 
který láká oběti do své sítě. Zabíjí pros-
titutky. Zatímco policie zločiny ignoruje, 
Rahim, novinářka z Teheránu, 

Ve filmu Hranice lásky se v hlavní roli představuje Hana Vagnerová.

Do Koruny se vrací oblíbené komické divadelní přestavení Zmrazovač v podání 
divadla Ad Hoc.
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 
PRAHA – RADOTÍN 

PŘIJME EKONOMA/EKONOMKU ŠKOLY.

NÁSTUP LEDEN/ÚNOR 2023. 

JEDNÁ SE O ZÁSTUP ZA MD. 
PRAXE NA OBDOBNÉ POZICI VÝHODOU.

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE 
NA E-MAILOVOU ADRESU 
FISEROVA@KLAPICE.CZ. 

PŘÍPADNĚ DOTAZY 
NA TELEFONU 257 899 903.

MEGA

5.¯11. 12. 2022

výprodeJ
a letos opět i paddleboardy

Nenechte si ujít 
náš jedinečný 
předvánoční

SNOWBOARDY / LYŽE / ZIMNÍ OBLEČENÍ / BATOHY / TRIČKA / MIKINY 
SPORTOVNÍ BOTY / KŠILTOVKY / RUKAVICE a vše na co si jen vzpomenete

PRODEJ PŘÍMO ZE SKLADU

 každý den 
11–19 hodin

Jinočany, Severní 274 (vedle hal Modus a Ptáček)

výprodej (210x148 leták).indd   1 25.10.2022   14:24:58

Výrobní pracovník – MECHANIK
Pracovní náplň:
Finální montáž elektronických zařízení, výroba a instalace 
kabelových svazků. 
Požadujeme:
Vyučení v elektro nebo strojírenském oboru, schopnost práce 
podle výkresu, zručnost a pečlivost. Nástup dohodou (počkáme 
i 2 měsíce výpovědní doby).
Nabízíme:
Hrubá mzda 35.000 Kč/měsíc. 5 týdnů dovolené, sickdays, 
stravenky, flexipassy, příspěvek na MHD, příspěvek na penzijní 
připojištění, pracoviště Radotín - Výpadová u vlakového 
nádraží.
V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – změněná pracovní schopnost:
Velkotržnice Lipence Ostraha s.r.o. hledá na pozice:

 pokladní
 skladník
 uklízeč

 pracovník ostrahy
 výkup lahví

Přijímáme pouze invalidní důchodce I.-III. stupeň, ale i trvalý ID.
Nástupní plat: 16 000 – 25 000 Kč

kontakt: Luděk Dejmek, 731 461 214, ludek.dejmek@vt.cz
kancelář: Monika Müllerová, 605 489 337, monika.mullerova@vt.cz

Volejte mezi 9-15 hodinou.

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

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

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 8,1 kg 
do 8 990 Kč 
27,5“ 13,5“ rám
váha 12 kg
1x10
cena 18 990 Kč

Základní škola Praha-Lipence
vyhlašuje výběrové řízení na pozice 

zástupce ředitele
(nástup dle dohody)
učitel 1. stupně

(nástup od 2/2023 nebo od 9/2023)
učitel 2. stupně

 (M, F, Z, TV, Inf)

Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova.jitka@zslipence.cz

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

Informační měsíční periodikum pro správ-
ní 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. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,

Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra 
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 29. listopadu. 
Náklad 5 705 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 

v Radotíně do poštovních schránek, v ostat-
ních částech správního obvodu Praha 16 
jsou k dispozici na vybraných odběrných 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 3. ledna 2023.

Uzávěrka pro inzerci: do 14. prosince.
Za obsahovou a věcnou správnost odpoví-

dají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotogra-
fie se nevracejí.

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

- plný nebo zkrácený úvazek

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

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

PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
– zkrácený úvazek

– vhodné i pro důchodce

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

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

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

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů atd. 
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940  www.hanarozenska.tk Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.

Podklady pro inzerci můžete zasílat
v těchto formátech: DOC (text), 

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

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

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

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

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace pro inzerenty
Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence 
a Lochkov) vydává Městská část Praha 16 

v nákladu 5 705 výtisků.

V případě zájmu inzerovat v našem 
periodiku získáváte výhody.

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU  

1 ROKU ZDARMA

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

inzerátu dostupné na webových stránkách 
MČ Praha 16 v sekci portál inzerentů, který 

naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

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

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

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326

PRODÁM PIVOVAR 
120 l

varný kotel, zcezovací 
kotel, 2x kvasná nádoba, 

2x spilka, whirlpool, 
chladicí jednotka

a bohaté příslušenství
Foto zašlu na požádání

Tel.: 736 688 955
garbine@seznam.cz

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16
V  realitách již pracuji řadu let a  velmi mě těší pomáhat, poradit 
a vyřešit i složitější obchodní případy, které souvisí s bydlením. 
Zkušenosti jsem získala v  Realitní společnosti České spořitelny. 
Mám za sebou řadu úspěšných obchodů a spokojených klientů.

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441

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

CO MOHU PRO VÁS UDĚLAT?
prodej jakékoliv nemovitosti
pronájem nemovitosti
řešení exekucí
aukce nemovitostí
výkup nemovitostí 
tržní odhad nemovitostí
odhad pro dědická řízení
vyhledávání nemovitostí

PEDIKÚRA JANA
přístrojová (suchá) pedikúra

ROVNÁTKA NA ZAROSTLÉ NEHTY
relaxační masáže chodidel

Tel.: 723 123 553
www.janapedikurazbraslav.cz

Kde? Poliklinika Žitavského ZBRASLAV

ODVOZ
FEKÁLIÍ

cisterny 6 m3 
a 9,5 m3

AUTODOPRAVU
kontejnery 6 t a 8 t
sklápěče 10 t a 14 t

ZEMNÍ
PRÁCE
bagrem

www.garbine.cz
e-mail: garbine@seznam.cz

Tel.: 736 688 955, 736 218 318

GARBINE s.r.o., Na Pískách 225, Kosoř
nabízíme

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

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

muller-skalicky.cz
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Turisťák: 50 let přes překážky ke hvězdám
TOM

Radotínský Turistický oddíl mládeže (TOM) letos s ročním zpožděním zaviněným covidem oslavil půlstoletí svého fungování. 
Především děti a mládež dodnes učí nejen lásce k přírodě, ale také překonávat nejrůznější životní překážky. Jak ukazuje 
historie oddílu, různým nepříjemným okamžikům musela čelit několikrát i organizace samotná.

Už samotný vznik turisťáku je 
spojený s  historickým zádrhe-
lem. Od druhé světové války 

měli v Radotíně svou základnu skauti, 
po roce 1948 však byli zakázáni a svou 
činnost obnovili v  roce 1968. Ovšem 
jen na krátké tři roky, pak zase přišel 
jejich zákaz. A tak v roce 1971 vznikl 
TOM. Jeho zakladatelem byl Václav 
Skála, kterému se v  oddíle přezdí-
valo Baghýra. Patrně podle zvířecího 
hrdiny z dobrodružného eposu Knihy 
džunglí. 

Baghýra přivedl turisty pod křídla 
Spartaku Radotín, protože samostatně 
v  té době fungovat možné nebylo. 
A  svému původně jen klučičímu 
oddílu vnuknul heslo Per Aspera Ad 
Astra – přes překážky ke hvězdám. 
V  té době netušil, jakých překážek 
se ještě oddíl radotínských mladých 
turistů dočká.

KLUBOVNA V CEMENTÁRNĚ
Václav Skála umřel v  roce 1982, 
vedení organizace se po jejím zakla-
dateli ujala Vlasta Gottwaldová. 
Baghýra ji krátce po založení pověřil 
sestavením dívčí sekce oddílu, od té 
doby je TOM pro kluky i  pro holky. 
Přestože obě části fungují odděleně, 
letní tábory si staví nedaleko vedle 
sebe. „V  oddělených skupinách pro 
dívky a  chlapce jsme možná tro-
chu výjimkou, ale mezi turistickými 
oddíly existují i  další podobné pří-
pady,“ vysvětluje Hanina Řezníčková, 
která spolu s  Vlastou Gottwaldovou 
působila v  oddílu prakticky od jeho 
založení. 

První klubovna turisťáku sídlila 
v  radotínské sokolovně. Poté se pře-
stěhovala přímo do areálu zrušené 
cementárny. Mladí turisté se setkávali 
v  jednom z  domků uvnitř zdí obeh-
naného areálu. „Klubovna vznikla 
v  jedné z  opuštěných staveb po 
odstěhované cementárně,“ vzpomíná 
Hanina Řezníčková.

Jakmile však v 80. letech padlo roz-
hodnutí o  stavbě paneláků, museli 
turisté pryč. Překáželi výstavbě 
mohutného sídliště, z něhož se nako-
nec realizovala jen menší část. Ještě 
před svým úmrtím dojednal Baghýra 
převedení rekreačního areálu podniku 
Zdravotnické zásobování na Spartak 
Radotín. Chátrající objekt na břehu 
Berounky s koupacími kabinami do té 
doby využívali zaměstnanci při trávení 
volného času. Turisté se tak stěhovali 
k řece, kde sídlí dodnes.

Částečně svépomocí, dílem 
s  pomocí Jankovky i  dalších zdejších 
organizací si tu postavili tak zvaný 
Tesko domek. Lehká montovaná 
stavba se stala novým zázemím turistů, 
jejichž počet se mezitím z původních 
pár desítek rozrostl na více než stovku.

DRAHÝ POZEMEK A ŠŤASTNÁ 
POJISTKA
Rok 1989 přinesl do oddílu důle-
žitou otázku: Nebylo by lepší vrátit 
se zpět pod hlavičku skautů? I  když 
oddíl uctívá velmi podobné hodnoty, 
zůstal tím, čím začal být v roce 1971 – 
turisťákem. Skauti si mimochodem 
v Radotíně postupně vybudovali svou 
samostatnou základnu v objektu býva-
lého zahradnictví pod gymnáziem.

Komplikace však po sametové re-
voluci přinesly restituce majetku. 
Pozemky u  Berounky včetně parcely 
využívané turisťákem se vrátily pů-
vodním majitelům, kteří si za jeho 
prodej řekli o tři čtvrtě milionu korun. 
Bezúročnou půjčkou pomohla turis-
tům cementárna. Zodpovědnosti za 
postupné splácení této v  té době po-
měrně horentní sumy se jako správná 
vedoucí oddílu ujala Vlasta Gottwal-
dová. 

„I tato překážka se zdála být na pře-
lomu tisíciletí překonána. Peníze oddíl 
postupně splatil. V roce 2002 však při-
šly zničující povodně,“ vzpomíná Ha-
nina Řezníčková. Voda klubovnu na-
rušila tak, že nezbylo než ji strhnout. 
Štěstím alespoň bylo, že se necelé dva 
roky před velkou vodou přihlásila od-
dílu zástupkyně pojišťovny. Poradila 
uzavřít novou smlouvu, aby lépe od-
povídala rostoucí hodnotě nemovitos-
ti. Pojišťovna škodu po povodni uzna-
la a  slíbila pokrýt téměř celé náklady 
na stavbu nového zázemí.

Na břehu Berounky tak vyrostl na 
původních vyvýšených základech, 
které mají odolat menším záplavám, 
nový srub. Ten se v nedávné době díky 
úsilí radotínské radnice a  dotacím 
z hlavního města i od sportovních or-
ganizací podařilo rozšířit o nové spr-
chy a toalety. 

Moderní zázemí radotínských turis-
tů si dnes ke svým akcím půjčují i jiné 
skautské nebo turistické oddíly a  ko-
nají se zde například i  svatební osla-
vy – vstup do manželského svazku zde 
letos oslavil Jakub Mareš – radotínský 
zastupitel a donedávna vedoucí oddílu 
kluků.

BESEDY S KARLEM 
SCHWARZENBERGEM
Pár překážek na radotínské turisty čekalo 
po revoluci při využívání louky v Čime-
licích. Ta se pro ně stala nejoblíbenějším 
místem konání letních táborů. Úplné 
prvopočátky letního táboření však byly 
v 70. letech spjaté s Branovem, kde trá-
vil své dětství spisovatel Ota Pavel. TOM 
postupem času svá pravidelná táboření 
spojil především s Čimelicemi.

Tamní lesy po revoluci připadly zpět 
Schwarzenbergům. A místní lesníci byli 
v  tu chvíli přesvědčení, že jejich nový 
„pán“ s táborníky vyběhne. Byli však na 
omylu. Vlasta Gottwaldová doslova na 
poslední chvíli před začátkem odjezdu 
na tábor kontaktovala tehdejšího prezi-
dentského kancléře Karla Schwarzenber-
ga. „Volala jsem do kanceláře prezidenta, 
že sháním pana kancléře. Byla neděle, 
pan Schwarzenberg se po mši stavoval 
v  kanceláři. Opravdu jsem ho zastihla 
a řekla jsem mu o našem problému,“ po-
pisuje události Vlasta Gottwaldová.

Ukázalo se, že Karel Schwarzenberg 
nemá s konáním táborů žádný problém. 
Naopak. „Popisoval nám, jak k Orlíku už 
během jeho dětství jezdili tábořit skauti 
a jak se do jejich programu rád zapojo-
val,“ uvádí Vlasta Gottwaldová. Pro ra-
dotínské táborníky nakonec uspořádal 
Karel Schwarzenberg přímo na svých 
loukách několik besed, mimo jiné také 
o zajímavých evropských tématech.

TURISTÉ S LAKRO-
SKOU
V  Radotíně působí tu-
risťák vedle sportovních 
oddílů a  je oblíbeným 
místem pro setkávání 
dětí a mládeže. Jakmile se 
věkem přehoupnou mezi 
středoškoláky, ujímají se 
rolí vedoucích mladších 
turistů. V kontaktu zůstá-
vají s oddílem i v dospě-
lém věku. 

Na své zážitky z  turi-
stického oddílu vzpo-
mínají například na 
pochodech nazvaných 
Radotínské kolo Jardy 
Baráka. Několik tras pro 
pěší a pro cyklisty je k dis-
pozici vždy na podzim. 
Přilákají stovky turistů, 
často také mimoradotín-
ských. V  80.  letech, kdy 
se podobné akce těšily velkému zájmu, 
se do Radotína sjížděly na oblíbené 
pochody i tisíce lidí. 

Zajímavostí také je, že své kořeny 
má v  turistickém oddílu radotínská 
sportovní specialita, kterou je lakros. 
Ta se v Radotíně hraje od roku 1980. 
Jeho zakládající členové patřili do 
turisťáku. Na letní tábor, který se tehdy 
konal v  Klení ve „Slepičích horách“, 
jim přijeli představit tuto původně 
indiánskou zábavu zástupci oddílu 
Neskenon. Ještě předtím zkoušeli 
v turisťáku jednoduchou verzi lakrosu 
hranou s  klacky a  koženými váčky. 

Baghýra jakožto ideový vůdce oddílu 
hledal zábavu pro odrůstající mládež.

Mezi členy TOMu, ve družině 
Strážců, byla tehdy silná skupiny tee-
nagerů. Hru si oblíbili a  založili tým, 
který po prázdninách přihlásili do 
lakrosové ligy pod názvem své dru-
žiny přeloženým do latiny. Tak přišli 
na svět radotínští Custodes. A později 
se dostavily dokonce úspěchy na svě-
tové úrovni tohoto sportu.

Turisťák i lakros mají ostatně jedno 
společné – v obou případech platí, že 
ke hvězdám se kráčí přes překážky. 

Petr Buček

Anketa

Vlasta Gottwaldová, 89, 
dlouholetá vedoucí TOM

V oddíle jsem našla spoustu 
kamarádů a  dalších lidí, se 
kterými jsem si velmi rozu-

měla. Oddíl členům vždy v  souladu 
s  hlavním sloganem pomáhal překo-
návat životní překážky i běžné osobní 
starosti. O své kamarády z turistického 
oddílu se jednoduše mohli a  mohou 
opřít v jakékoliv svízelné situaci.

Miroslav Knotek, 54, mís-
tostarosta Radotína, sta-
rosta Sokola
V  oddíle jsem byl od podzimu 1974 
do roku 1988. Od roku 1985 jeden 
z vedoucích vlčat. TOM byl pro mne 

hlavně dětství a  dospívání. V  sedm-
desátých a  osmdesátých letech to byl 
ostrov normálnosti a utváření si zdra-
vého názoru na život v socialistickém 
Československu. Nezapomenutelné 
zážitky z táborů, vody, výprav do slo-
venských hor nebo rumunského Faga-
raše utvářely naše osobnosti a  cha-
raktery. Díky partě z  oddílu jsme od 
roku 1986 přestali hrát český lakros 
a  soustředili jsme se pouze na mezi-
národní variantu lakrosu. Později 
jsme přešli pod znovu vzniklý Sokol 
Radotín a  část z  původních hráčů je 
činná v  Sokole dodnes. Díky oddílu 
jsem poznal přátele a  známé na celý 
život a dostal se k lakrosu, který ovliv-
nil můj život dodnes.

Vladimir Barák, 58, fil-
mový střihač
V oddíle jsem působil na všech pozi-
cích – od šestiletého skautíka až do 
16letého vedoucího. Pořád neroze-
znám dub od buku, nicméně například 
vím, kde najít v dešti suché větvičky na 
podpal, a  troufnul bych si i  na odlití 
stopy do sádry. Ale to je fuk  – důle-
žité je, co jsem v  oddíle prožil a  jaké 
lidi jsem tam potkal – za obojí jsem 
dodneška rád.

Petr Sedlák, 62, důchodce
Členství v oddílu, které v mém případě 
trvá 50 let, mně dalo spoustu přátel se 
stejnými zájmy. 

(red)

Co vám dalo členství v radotín-
ském turistickém oddílu?

Tábor v Čimelicích je tradiční letní akcí turistického oddílu.

TOM má za cíl aktivní využití volného času, rozvoj tělesné i psychické zdatnosti, poznávání vlasti a přírody.

Baghýra na výletě s oddílem, cílem byl Křivoklát.
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Výherci z minulého čísla:

Jaroslav Bílek, Radotín
Petruška Ouzká, Radotín
Eva Moravcová, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 13. 12. 2022 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Tři vylosovaní správní 
luštitelé z prosincového 
vydání získají cenu od 
Pivovaru Horymír. 
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170 hledá od ledna 2023 

novou kolegyni učitelku – zástup za MD.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, možnost osobního rozvoje, 

příspěvek na obědy, do budoucna možnost trvalého pracovního 

poměru. 

Požadujeme vzdělání pro učitelství v MŠ, 

hra na hudební nástroj vítána.

Kontaktujte: Bc. Zuzana Pulcová, ředitelka MŠ, 

ředitelkakarlicka@seznam.cz, tel. 720 981 804

www.mskarlicka.cz

Kdo dostal ocenění v rámci oslav 100. výročí RSK? 

Během říjnového Havelského posvícení si radotínští sportovci připomněli 100. výročí 
oddílu RSK. Přinášíme seznam všech oceněných sportovců podle jednotlivých 
odvětví. Ceny předával senátor a prezidentský kandidát Pavel Fischer. Ocenění se 
dočkalo celkem 28 sportovců.

RSK Volejbal
Milan Demjanenko (fotbal) Michael Šmrha
Rostislav Hrych (softbal) Adolf Adensam
Pavel Švitorka (volejbal) Ladislav Damašek
 
Fotbal Tenis
Miroslav Petr Anna Kindlová
Ladislav Císař Stanislav Cicvárek
Karel Klíma Jiří Kasík
Richard Bogdanov 
 Basketbal
Kuželky Karel Hanzlík
Jiří Ujhelyi Jiří Kysela
 Karel Švejkovský
Atletika Jiří Procházka
Dana Rejchrtová Jiří Zídek
 
Badminton Pétanque
Mojmír Hnilica Ondřej Šťastný
 
Nohejbal Vodní sporty
Štefan Ušiak Milan Bouzek
František Hlavín 
Václav Pavlát Sokol
Jiří Majer Miroslav Knotek

Předávání cen moderoval Rosťa Hrych, předseda Radotínského 
sportovního klubu. Ocenění předával senátor Pavel Fischer.
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Radotín viděl finále amerického fotbalu

Radotínský fotbalový stadion 
letos vytvořil domácí zázemí 
pro ženský tým amerického 

fotbalu Prague Harpies. Harpyje svá 
utkání hrály na hřišti s umělým povr-
chem, finálový zápas sezony poháru 
nazvaného Rose Bowl se uskutečnil na 
hlavním fotbalovém hřišti. Vítězství 
v něm slavily v poměru 24:14 hráčky 
jiného pražského klubu Prague Black 
Panthers. Harpyje na radotínském 
hřišti slavily stříbro. 

(red)

Ženský americký fotbal byl letos k vidění na radotínském fotbalovém 
stadionu. 
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Dorostenci Dukly mají za sebou podzim

Radotínské fotbalové hřiště 
využívali v  letošní podzimní 
sezoně ke svým mistrovským 

zápasům dorostenci Dukly Praha. 
V  první celostátní dorostenecké lize 
jim po první polovině odehraných 
zápasů patří 13. příčka. Hráči Dukly 
do 19 let na radotínském stadionu při-
vítali během podzimu týmy zvučných 
jmen jako například Baník Ostrava 
nebo pražskou Spartu. Radotínský fot-
balový tým s Duklou spolupracuje od 
letošního jara. Tým z  Julisky využívá 
radotínský fotbalový areál, spolupráce 
se týká také hráčské výměny a trenéři 
SC Olympia Radotín se zblízka podí-
vají na přípravu fotbalistů Dukly. 

(buč)
Dorostenci Dukly na radotínském stadionu
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

Inzerce

Inzerce
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Do Koruny přijel Martin na bílém koni, 
vyráběly se dýně, bavilo divadlo

Kino uvedlo předpremiéru Princezny 
zakleté v čase 2

Radotínské kino promítlo v  předpremiéře filmovou pohádku Princezna 
zakletá v čase 2. Besedy s diváky se zúčastnil radotínský radní a producent 
pohádky Viktor Krištof a dále také její režisér Petr Kubík, scenárista Lukáš 

Pařík, herci Jakub Ouvín, Sára Korbelová a Jan Jackuliak. 
(red)

Radnice si připomněla historická výročí

Vedení radotínské radnice uctilo památná výročí spojená s  podzimními 
měsíci. V pátek 28. října uspořádalo pietní akt u pomníku, který je umís-
těn v  parku na náměstí Osvoboditelů. Kromě starosty Karla Hanzlíka 

a místostarosty Miroslava Knotka se jí zúčastnili i občané z řad veřejnosti. Vzpo-
mínku věnovali všem 52 hrdinům, kteří padli během 1. světové války a  jejichž 
jména jsou vytesána na památníku. 

(red)

U Stromu svobody zasazeném před základní školou si vedení radnice při-
pomnělo hned dvě významná data – 17. listopad a Den válečných vete-
ránů. Tento svátek připadající na 11. listopad uctili také žáci radotínské 

školy, kteří vyrobili 72 vlčích máků – stejný počet, jako je obětí 1. a 2. světové 
války uvedených na radotínských památnících. 

(red)

Letopisci oslavili 101. výročí výstavou

Do konce prosince je v radotínské knihovně k vidění výstava ke 101. výročí leto-
pisecké komise. Ukazuje zajímavosti z historie Radotína, zhlédnout je možné 
také ukázky známých filmů natočených na různých lokalitách městské části. 

Knihovna nabízí také brožuru vydanou k jubileu letopisců a radotínské kroniky. 
(red)

Svatý Martin letos do Radotína opravdu přijel na bílém koni. Za ním se po Radotíně vydal průvod plný světýlek, cílem 
byl Fajnový dvůr Koruna. Tam už čekaly svatomartinské rohlíčky, svařené víno, punč pro děti, recitace, stínové divadlo 
i experimentální hudební vystoupení. 

Do Koruny se vrátilo kladenské divadlo V.A.D. se svou hrou Upokojenkyně. Drsný příběh ze života stařenek a jejich rodin 
je plný černého humoru.

Tvůrčí dílny pod vedením Vlasty Pilařové se každou středu a pátek zaměřily na přípravu prosincových mikulášských 
oslav. Konají se v neděli 4. prosince. 
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Další nabitý měsíc plný akcí má za sebou Kulturně-komunitní centrum Koruna. Na své si přišly všechny věkové 
kategorie. Děti si vyzdobily svou dýni, aby oslavily halloweenský svátek.

Tvůrci pohádky odhalili zajímavosti z natáčení.
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