
Vážení 
spoluobčané, 
věřím, že jste v kli
du a pohodě pro
žili vánoční svátky 
v kruhu rodinném 
a do nového roku 
vám ještě jednou 
přeji všechno nejlepší a hlavně zdraví! 
Doufám, že nás čeká stabilnější rok, 
než byly ty předchozí – bez pandemií 
a bez zbytečných válek. Všem přeji ži
vot v míru a brzký konec ruské agrese 
na Ukrajině!

Aktuální vydání Novin Prahy 16 se 
věnuje naší nádherné okolní přírodě. 
V letech spojených s pandemií koro
naviru a s řadou omezujících opat
ření se ukázalo, jak velkou výhodu 
v ní máme. Žít zároveň v Praze a mít 
přitom nadosah krásnou přírodu, to 
je výjimečný úkaz, jaký se v hlavním 
městě jinde nevidí.

Méně radostná je protahující se situa
ce okolo volby nového pražského pri
mátora a rady hlavního města. V době, 
kdy píši tento úvodník, vše nasvědčuje 
tomu, že patová situace pravděpodobně 
dojde k rozuzlení až v únoru po prezi
dentských volbách. Do městských částí 
to přináší nejistotu v případě některých 
provozních i investičních akcí, jelikož 
nemáme zplnomocněné zástupce, s ni
miž potřebujeme komunikovat. 

To se týká i schvalování rozpočtů –  
ten celopražský byl přijat až 15. pro
since, což znamená, že mnohé městské 
části musí v úvodu roku 2023 hospo
dařit s rozpočtovým provizoriem. Až 
do doby, než uskuteční nejbližší za
stupitelstvo, kde rozpočty v návaznosti 
na schválený rozpočet hl. města Prahy 
na rok 2023 zastupitelé přijmou. To je 
i případ naší městské části. 

O to více musíme i letos dbát na to, 
abychom zbytečně financemi neplýt
vali a zvládli aktuální složitou situaci 
spojenou s inflací a nárůstem běžných 
výdajů spojených především s vysoký
mi cenami energií. 

Váš 
Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Radotínská fauna: zajímavé druhy, 
ale také problémy s divočáky
Radotínská příroda nabízí v rámci Prahy jedinečnou rozmanitost volně žijících 
živočichů. Ne všichni obyvatelé Radotína však z divoce žijící zvěře jásají. Pře
devším v oblasti Lahovské obyvatelé nelibě nesou soužití s divokými prasaty. 

Inzerce

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

Využijte až 20% slevy
z Šekové knížky

Díky Šekové knížce ušetříte až 20 % za servis, díly 
i příslušenství.
Pokud má te vů z Š KODA starý  4 nebo ví ce let a chcete uš etř it pení ze 
za opravy, výměnu opotřebovaných dílů nebo nové příslušenství, pak 
je Šeková knížka plná slev určena právě Vám. Šeková knížka obsahuje 
kupony až s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav 
a řadu dalších výhod pro Vás. Dopřejte svému vozu profesionální péči 
v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Kombinace lesů, Berounky 
a  chráněných oblastí, jak je 
známe v Radotíně, nemá v hlav

ním městě obdoby. „Díky tomu, že 
sousedíme s Českým krasem a máme 
zde dvanáct dalších maloplošných 
chráněných území, je Radotín pohle
dem přírodovědce velmi zajímavý. 
Nedokážu si představit jinou část 
Prahy, kde by bylo na jednom místě 
více přírodních zajímavostí než tady,“ 
říká Tomáš Kebert, učitel přírodopisu 

a chemie na radotínské základní škole. 
Přidává příklad: „Jiné pražské školy 
mají často kolem sebe nanejvýš pár 
stromů. My však v létě i přes zavřená 
okna slyšíme ve třídách žabí námluvy 
přicházející od biotopu.“

Radotínská fauna je velmi pestrá. 
Milovníci ptactva pozorují v  okolí 
Berounky ledňáčky, nad její hladi
nou se snášejí kormoráni, kteří dělají 
vrásky na čele rybářům. Blízkost vody 
vyhovuje užovkám podplamatým pat

řícím spolu s ledňáčky mezi chráněné 
živočichy. V  lesích lze zahlédnout 
srny, ale žijí v  nich také lišky, jezevci 
a přemnožená divoká prasata. 

Kanci a  bachyně dělají lidem sta
rosti. Ničí ploty, k  domům je lákají 
komposty a  jiné odpady. Jejich oby
vatelé mají obavy ze setkání s  tímto 
150 kilogramů těžkým tvorem. „Divo
čáci nás v  posledních letech zaměst
návají nejvíc ze všech lesních zvířat. 
Pořádáme na ně pravidelně naháňky 

a ročně jich odlovíme okolo 140 kusů,“ 
uvádí Veronika Kopperová, jednatelka 
Mysliveckého spolku Radotín (rozho
vor s ní je k přečtení na str. 2). 

Dalšími nepopulárními hosty lid
ských obydlí a zahrad jsou kuny, které 
hnízdí na půdách domů a  požírají 
elektrické kabely v  automobilech. 
Strakapoudi zase s  oblibou vytvářejí 
hluboké díry do izolačních polysty
rénů na domech. „Radotín je součástí 
přírody, což má své klady a  v  někte
rých případech i  zápory. Díky potla
čení průmyslové výroby v  centru 
městské části se stále více proměňuje 
na místo, kde se lidem dobře bydlí ve 
spojení s ryzí přírodou,“ míní radotín
ský starosta Karel Hanzlík. 

Radnice kvůli klimatické změně 
vysadila v  posledních letech stovky 
stromů, přesto naráží na odpor někte
rých obyvatel. Pár stromů totiž mu
selo ustoupit opravované křižovatce, 
jindy je slyšet kritika kácení topolů 
u  Berounky. „Jednotlivé kácení stro
mů přírodě jako celku nevadí. Příroda 
se vždy vyvíjela podle toho, jak do ní 
člověk zasahoval. Kácení topolů má 
kromě zlepšení bezpečnosti chodců 
i ten přínos, že s ním mizí invazní druh 
topolu kanadského. Ten svou přítom
ností ovlivňuje a mění u nás původní 
topol černý,“ vysvětluje Tomáš Kebert, 
učitel přírodopisu, který dříve pracoval 
v  pražské botanické zahradě. Ani vy
kácených akátů podél rekonstruované 
trati není podle něj nutné litovat. Jedná 
se o invazivní druh, který se sem dostal 
v 18. století. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3

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

Volba 
prezidenta 
republiky:
Kdy se volí, 
kde a jakým 
způsobem?

Anketa mezi 
sportovními 
oddíly: 
Jak zvládají 
rostoucí ceny 
energií?

Do Koruny 
míří loupežník 
Nikola Šuhaj: 
O čem je nová 
hra oblíbeného 
souboru V.A.D.?
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Ovce a kozy spásají trávu ve Slavičím údolí.

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek



|2|

Divoká prasata obtěžují hlavně Lahovskou

Divoká prasata činí potíže po 
celé republice, jak je na tom 
Radotín?

V posledních letech se situace s přemno
ženými divočáky zhoršila. Když dělal 
myslivost můj dědeček, střelit divočáka 
bylo unikum. I  ve filmu Slavnosti sně
ženek bylo ulovení prasete velkou udá
lostí. Na starých mysliveckých fotkách 
vidíme po honu ulovenou drobnou zvěř 
a zajíce. Situace se ale změnila. V lesích 
není drobná zvěř, ale je to tu samé prase.

Co především může za tyto změny?
Tlak populace na životní prostor je 
stále větší. Znamená to, že se rozta
hujeme a  bereme zvěři její přirozené 
prostředí. Největší problém s přemno
ženými kanci je dnes v  Radotíně 
v  oblasti Lahovské. Nachází se vedle 
lesa a  stěhuje se do ní více a více lidí. 
Dříve toto místo platilo pro zvířata za 
jejich přirozený koridor. Dnes se tam 
setkávají stále častěji s lidmi.

Jak vlastně divoké prase žije? Co 
dělá přes den a v noci?
Má především obrovskou fertilitu. Zna
mená to, že se může rozmnožovat až 
dvakrát do roka. Počet mláďat přitom 
může překročit i  deset kusů. Bachyni 
nemusí být ještě ani rok a už může mít 
mladé. Když se dožije třeba patnácti let, 
tak za tu dobu přivede na svět opravdu 
hodně mláďat. Prase divoké je navíc 
velmi odolné, inteligentní a  přizpůso
bivé zvíře. Je to všežravec a je ohromně 
vitální. I  smrtelně postřelené prase 
zvládne běžet ještě  několik set metrů. 
Ze zranění se umí dobře zregenerovat, 
například po srážce s autem. V přírodě 
nemá přirozeného nepřítele. Tím je jen 
člověk. 

Zaměřujete se více na divočáky? 
Jak často pořádáte hony?
Pro nás přemnožení divočáci zname
nají, že se musíme snažit neustále regu
lovat jejich počty. Pravidelně provádíme 
jejich odstřel formou individuálních 
lovů a  společných naháněk. V  zimě 
je lovecká sezona a  my například jen 
v lednu plánujeme tři velké akce. Cho
díme na lov vlastně každý týden, za 
jeden takový den skolíme třeba i  dva
náct kusů, za měsíc okolo čtyřiceti.

Kolik divočáků odlovíte za rok?
Za rok 2021 jsme odstřelili 124 kusů, 
podobná bude statistika za rok 2022. 
Patříme v  tomto ohledu k  nejaktiv
nějším mysliveckým spolkům v  okolí. 
Naše lokalita, o  kterou se staráme, 
má asi 1756 hektarů. Zahrnuje kromě 
Radotína také Slivenec, Kosoř a Zadní 
Kopaninu. 

Dá se odhadnout, kolik divokých 
prasat v lesích okolo Radotína žije?
To přesně nejde. Tlupa prasat se může 
neustále pohybovat a  přecházet mezi 
honitbami. Migrují za potravou. V  lo
vecké sezoně chodíme na prasata třikrát 
za měsíc, čímž odháníme z jejich přiro
zeného prostředí i  ty, které neulovíme. 
Slyší střelbu a raději utečou pryč. 

Divočák je noční zvíře. Znamená to, 
že ho přes den nepotkáme?
Ve dne je zalezlý někde v klidu v houš
tině, v  kališti nebo v  létě v  kukuřici. 
V  noci vyráží za potravou. Sežere 
všechno možné – od jablek přes červy, 
drobné hlodavce, malé zajíčky až po 
plazy. V  okolí Radotína má po této 
stránce výborné podmínky. Jsou tady 
polnosti, roste tu kukuřice. Na pod
zim a  v  zimě v  lese a  na polích tolik 
potravy nenajde, proto mu přijde vhod, 
co nabízí okolí lidských obydlí. Příroda 
není v těchto měsících tak pohostinná.

Co je největší chybou lidí žijících 
u lesů? Lákají je zbytečně ke svým 
obydlím?
Pro kance jsou atraktivní nejrůznější 
komposty se zbytky, například s jablky. 
Problematická je v  tomto ohledu 
osada Višňovka na rozhraní Radotína 
a  Chuchle. Tam se jim hodně líbí. 
V tamním ne zrovna udržovaném pro
středí se snadno schovají a  naleznou 
potravu. Lidé by měli zbytky odvážet 
do sběrného dvora v Radotíně nebo do 
kompostárny ve Slivenci. Jinak se jich 
nezbaví.

Kde všude v  Radotíně jste zazna-
menali pohyb divokých prasat 
přímo v ulicích?
Nejvíce postižená je Lahovská. Pra
sata ale chodí i do lokality Šárovo kolo 
a všude tam, kde jsou lesy a pole.

Jakým způsobem radíte lidem od 
svého domu divočáky odradit?
Hlavně je vhodné je k  domům nelá
kat vyhazováním zbytků ovoce, zele
niny a  jiných potravin. Možností jsou 
také pachové ohradníky. Důležité je 
mít pořádný a odolný plot. Kanec váží 
okolo 150 kilogramů a  svou váhou se 
přes jednoduchý plot umí dostat.

Obyvatelé Lahovské sdílejí fotky 
a záznamy z kamer, na nichž pra-
sata povalí popelnici a  berou si 
z nich potravu. Co s tím?
Pokud to jde, má popelnice zůstat za 
plotem. Divočáci mají skvěle vyvinutý 
čich a odpady v popelnici je lákají. 

Lidé mají velké obavy z  přímého 
setkání s divočáky. Jak se v takové 
situaci zachovat?
Hlavní je nechat zvířeti únikovou cestu, 
aby mělo kam odejít. Do střetu s člově
kem se pouštět nechce. Raději uteče. 
Takže je vhodné přiblížit se k  plotu, 
schovat se za auto a  nechat mu cestu 
volnou. A  samozřejmě se k  němu 
nepřibližovat, aby se necítil zatlačený. 
Prase na cestě za potravou zpravidla 
není agresivní a na člověka nezaútočí. 

Pomůžete nějak lidem, kteří ne-
vědí, jak se těchto nezvaných ná-
vštěvníků zbavit?
Na internetových stránkách městské 
části jsou kontakty na náš myslivecký 
spolek. Mohou nám zavolat a naši mys
livci se mohou pokusit pomoct přímo na 
místě. I když prasata samozřejmě nemů
žeme střílet přímo v  ulicích mezi lid
skými obydlími. To by bylo nebezpečné.

Víte o  případech, že by divočák 
někoho napadnul?
To ne. Nám se někdy při leči stane, že 
kanec někoho z  myslivců při naháňce 
povalí a je to samozřejmě nepříjemné. 

Jak váš spolek funguje? Dostáváte 
na svou činnost nějaké dotace?
Myslivost je náš zájem a koníček. Vybí
ráme mezi sebou příspěvky a  inves
tujeme do svého vybavení z  vlastních 
prostředků. Myslivci dnes používají 
zbraně s  nočním viděním a  infraka
mery. Díky tomu je noční lov přesný 

a  účinný. Kromě toho dostáváme 
dotaci od městských částí. Lesy mají 
své majitele, od kterých si za úplatu 
pronajímáme honitbu. A za stav zvěře 
poté i zodpovídáme.

Kolik myslivců ve vašem spolku 
působí?
Je nás okolo pětadvaceti. Na hony 
zveme i  kolegy z  ostatních spolků, na 
naplánovaný hon nebo naháňku nás 
vyráží i pětatřicet nebo čtyřicet najed
nou. Všichni se myslivosti věnujeme po 
své práci, já jsem zaměstnaná v pečo
vatelském domě. Jako žena nejsem ve 
spolku výjimkou, v našem radotínském 
jsme hned tři.

Kromě skupinových honů chodí 
vaši členové do lesa i  individuál-
ně. Co mám dělat, když myslivce 
v lese uvidím?
Lovíme hlavně večer a v noci. Posedy 
neboli kazatelny máme všude po okolí. 
Snažíme se chodit hlavně na místa, kam 
lidé většinou nepřijdou. Například na 
Klapici máme posed schovaný v zeleni. 
Když myslivec vidí, že je v  lese napří
klad hodně běžců, jde raději domů. 
Slavičí údolí je dneska skoro jako Vác
lavské náměstí, dříve tam byl klid. Ale 
lidé nemusí mít strach, že by se mys
livec spletl. Vystřelit může jen tehdy, 
když si je stoprocentně jistý, na co pálí. 
Pomáhá nám v  tom vyspělá technika, 
zbraně mají zmiňované noční vidění. 

Respektují lidé vaše upozornění na 
velké naháňky, aby nevstupovali 
do lesa?
Někteří ne, moc si neuvědomují, jak 
hon vypadá. Začíná se tím, že nám 
policie zkontroluje zbraně, doklady 

a podstoupíme test na alkohol. Někteří 
lidé nám nadávají, že jim na pár hodin 
bereme les, a  umí být hodně nepří
jemní. Na naše výzvy moc nereagují, 
přitom je to pro jejich dobro. Jindy 
slýcháváme, že zabíjíme zvířátka, což 
bychom prý neměli. Když vidí opuš
těné selátko, někteří hned volají ochra
náře, aby se o něj postarali. Příroda si 
ale v  tomto ohledu poradí sama. Na 
druhou stranu zase lidé z  Lahovské 
chtějí, abychom lovili ještě častěji. 

Co lidé na procházce se psy, cho-
vají se v lese správně?
Někdy míváme s pejskaři spory. Jejich 
mazlíčci jsou přitom zrovna v případě 
kanců ve velkém ohrožení. Na prasata 
zaútočí a nemusí to pro ně dopadnout 
dobře. Když některé majitele psů v lese 
upozorníme, že by jejich pes měl být 
v lese na vodítku, cítí se dotčeně a cho
vají se zvláštně. K myslivosti měli lidé 
dříve respekt, dnes to často neplatí. 

Petr Buček

Myslivecký spolek Radotín má 
své sídlo v hájence na Kosoři. 
Sdružuje 25 myslivců. Ulove-
nou zvěř neprodávají, sami ji 
spotřebují. Každé ulovené zvíře 
musí projít veterinární kontro-
lou. Myslivci skládají zkoušky 
ze sedmi oborů – například ze 
znalostí zvířat, jejich nemocí, ale 
také z legislativy a ze střelby. 
Myslivost se často dědí z gene-
race na generaci. Veronika 
Kopperová také není ve své 
rodině první – myslivcem byl její 
dědeček, myslivosti se věnuje její 
otec i manžel.

INFO

V Berounce se rybám daří i díky blízkému soutoku
Radotínský potok a také Berounka 

1, jak rybáři nazývají svůj revír 
sahající od soutoku s Vltavou až 

po Černošice, jsou plné ryb. Částečně 
díky pravidelnému zarybňování, dílem 
jejich přirozené reprodukce.

„Do Radotínského potoka vysazuje
me většinou třikrát ročně pstruhy du
hové. Berounku zarybňujeme kaprem, 
štikou, sumcem, candátem a  jednou 
za zhruba pět let také úhořem,“ říká 
Václav Pavlát, předseda Rybářského 
svazu Radotín. Ten má svou klubov
nu v  bývalé čističce odpadních vod 
v Šárově kole a sdružuje v současnosti 
okolo pěti set členů všech věkových 
kategorií. Nechybí ani dětský oddíl 
a také zástupců mládeže mezi 15 a 18 
lety je mezi radotínskými rybáři okolo 
pětačtyřiceti.

Kromě vysazovaných vodních živo
čichů, které do Radotína objednává 
pražská pobočka Českého rybářského 
svazu, žije ve zdejších vodách spousta 
ryb, které se obejdou bez umělého 
doplňování – plotice, tloušti, parmy, 
boleni, amuři, cejni a  mnoho dal
ších. V Berounce se vyskytují i vzácné 
druhy, mezi které patří hořavka, střevle 
potoční a rak kamenáč. „Kvalita vody je 
v obou našich tocích velmi dobrá, lepší 
než v  minulosti. Vody ale v  Berounce 
i v Radotínském potoku ubývá a koryta 
jsou zanesená,“ všímá si Václav Pavlát. 

Zájem rybářů o  radotínské vody je 
přitom velký. Šupináčům se v Berounce 
daří, protože do ní v  létě rádi táhnou 
za teplejší vodou z  chladnější Vltavy. 
A například lov pstruhů se těší takové 
oblibě, že zhruba tři sta nově vysa

zených kusů zůstane v  Radotínském 
potoce jen pár dní. Rybáři se na ně 
doslova vrhnou a rychle je vyloví. 

„Je dobře, že se radotínská radnice 
zasadila o to, aby se Berounka nezmě
nila na tok vhodný pro velké lodě. To 
by řeku nenávratně změnilo na rovný 
betonový kanál. A  jsme rádi, že měst
ská část nezapomíná ani na náš dět
ský rybářský oddíl, který finančně 
každoročně podporuje při rybářských 
závodech,“ těší Václava Pavláta. Mladí 
rybáři získávají zkušenosti lovením 
v tůni u Šárova kola.

Živočichové obývající okolí Be
rounky většinou rybářům nevadí. 
Výjimkou jsou kormoráni. K Beroun
ce se stahují během tuhých zim a loví 
rybu za rybou. Někdy si troufnou i na 
téměř půlmetrovou štiku. Když ji ne

Radotínská příroda

I takového candáta je možné ulovit v Berounce.

Veronika Kopperová v kosořské hájence
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Veronika Kopperová je jednatelkou Mysliveckého spolku Radotín, který se stará 
o zvířata v místních lesích. Nejvíce práce mají radotínští myslivci s přemnože
nými divokými prasaty. I když jich ročně odloví okolo 140, kanci a bachyně chodí 
pravidelně k lidským obydlím. Často ale za to mohou právě majitelé domů.

sežerou, rybu poraní. Bobři zase zba
vují břehy stromů, které dělají rybám 
stín. K  radotínské přírodě spojené 
s  Berounkou patří rovněž ledňáčci, 

rak říční, holubi hřivnáči, volavky, 
v poslední době také nutrie a spousta 
kachen divokých. 

(buč)
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Radotín je plný divoce žijících tvorů
Pokračování ze str. 1

VPraze asi dnes neexistuje měst
ská část, která by nabízela takový 
přírodní mix jako Radotín. A co 

víc: Díky železniční trati lze jednoduše 
nastoupit na vlak a po pár zastávkách 
pokračovat v  pozorování přírodních 
zajímavostí Českého krasu.

Ten převážně vytvořily prvohorní 
usazeniny a  kromě živé přírody sou
časnosti nabízejí zajímavý pohled 
na stovky milionů let staré organi
zmy. Prohlídky po nalezištích fosilií 
v Radotíně a okolí pořádá paleontolog 
a  popularizátor geologie Štěpán Rak. 
Zájemce provede nejen vápencovými 
lomy, kde skoro každý nalezne zka
menělé otisky trilobitů či hlavonožců. 
Zároveň jim ukáže propojení městské 
části s okolní přírodou v podobě histo
rické dlažby nebo pamětních i náhrob
ních desek. To vše patří mezi památky 
na minulý život.

Lomy jsou příkladem toho, jakým 
způsobem člověk do přírody zasahuje. 
A také lze na nich spatřit nabývání pest
rosti fauny a flóry. Lidským působením 
přeměněná krajina vytvořila výborné 
podmínky pro netopýry, motýly, mloky 
a  zajímavé rostliny. Například na jaře 
louky v  okolí lomů poseje nádherná 
modrá barva lnu rakouského. 

NUTRIE NEKRMIT!
Oblíbeným místem pozorování zvířat 
kousek od středu Radotína je Berounka. 
V místě, kde se do ní vlévá Radotínský 
potok, krmí rodiny s  dětmi kachny. 
A v poslední době také nutrie, které se 
vyskytují nejen v  Radotíně v  nebýva
lém počtu. „Je si nutné uvědomit, že je 
to jeden z nejhorších invazních druhů. 
Nutrie sem nepatří, dostaly se k  nám 
z  Jižní Ameriky kvůli chovu na kože
šiny. Žerou vodní vegetaci, vyhlubují si 
nory v březích a ovlivňují tak prostředí, 
ve kterém se vyskytují. Proto je Evrop
ská unie zařadila na seznam invazních 
druhů, které mohou mít na zdejší eko
systémy neblahý vliv,“ uvádí Tomáš 
Kebert. Lidem radí nutrie nekrmit 

Radotínská příroda

VELMI ZELENÝ RADOTÍN

Vstupujeme do nového roku 
a všem radotínským obyvatelům 
do něj přejeme vše nejlepší! Vě

říme, že si jej užijete v souznění s naší 
nádhernou radotínskou přírodou, která 
je jedinečná v rámci celé Prahy i dalšího 
okolí.

Kdo tvrdí, že je Radotín málo zelený, 
je na omylu. Ekologie a vztah k přírodě 
se však stávají stále více politickým té
matem. Pro mnohé je příroda vítanou 
cestou ke kritice. Boje se svádějí skoro 
o každý strom, který musí k zemi. Na
příklad v  případě topolů u  Berounky 
šlo o  vaše bezpečí, ohrožovaly chodce 
i cyklisty, a  to především z důvodu je
jich špatného zdravotního stavu, který 
potvrdily odborné dendrologické po
sudky. 

Kritizovat je snadné, ale zjistit si okol
nosti takového kácení je i pro opoziční 
zastupitele zřejmě komplikované. Dve
ře na úřad, kde se lze dozvědět o důvo
du jednotlivých kroků v  souvislosti se 
zelení, jsou přitom otevřené všem.

Někdy také slýcháváme, že se dosta
tečně nevěnujeme Radotínskému po
toku. Ale rybáři přitom konstatují, že je 
v něm konečně zase čistá voda a daří se 
v něm nejen pstruhům. Potok při stav
bě nového Centra Radotín navíc přiblí

žíme lidem, vrátíme mu v tomto místě 
jeho přírodní podobu, což bude výraz
ná změna oproti současnému stavu. 
Proměnu zanedbané skládky na biotop 
asi připomínat nemusíme. Vstřícný 
krok k přírodě na tomto místě snad vidí 
každý. 

Zásadním počinem pro zachování 
přírodního charakteru prostředí, fló
ry a  fauny, bylo radotínskou radnicí 
iniciování změny zákona č. 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě v roce 2018, 
díky níž byla řeka Berounka vyňata ze 
seznamu vodních toků vhodných do 
budoucna ke splavnění. Zamezili jsme 
tak výstavbě plavebních kanálů a  ma
lých vodních děl v podobě jezů a zdy
madel. 

Důležitým počinem našich zástupců 
na radnici je i projednávaný podnět na 
změnu územního plánu hl. m. Prahy 
pro oblast mezi Výpadovou ulicí a Be
rounkou, kde ve stávajícím platném 
plánu je rozsáhlá vodní plocha. Tu 
chceme zásadním způsobem minima
lizovat a zamezit tak těžbě štěrkopísků. 

Kdo má praktickou zkušenost z  ve
dení městské části, ten ví, že zákony 
a  vyhlášky dnes pevně stanovují, jak 
obec má se zelení nakládat. Každá nová 
stavba prochází posuzováním ve vzta
hu k životnímu prostředí. S klimatický

mi změnami přibývá různých projektů 
na podporu zachycování vody v kraji
ně, sázíme více zeleně atd. Je to správ
né, příroda si zaslouží naši každodenní 
podporu.

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

VÍC OTÁZEK NEŽ USPOKOJIVÝCH 
ŘEŠENÍ
Žít v souladu s přírodou je věru těžká 
věc. Stokrát si můžeme říkat, že člověk 
je součástí přírody, a tedy eo ipso v sou
ladu s ní žije. Ovšem podívejte se ko
lem. Naše moderní bytí je natolik vázá
no na civilizační pohodlí, že starodávný 
přírodní život už nežijí ani pavouci ve 
dřevníku. Zaplavujeme svět nezničitel
nými odpadky a sami sebe pomíjivým 
balastem. K tomu potřebujeme monu
mentální množství energie, kterou do
sud čerpáme převážně z  neobnovitel
ných přírodních zdrojů. Nenaděláme 
nic s  čoudící Čínou či dýmající Indií; 
rozhodujeme jen sami za sebe. Bude
me mít na zahradě jen zelenou poušť 
a  betonový chodníček, nebo tam ne
cháme něco kvést a žít? Co si koupíme 
a  co vyhodíme, kam pojedeme autem 
a kam ne?

A něco pak může udělat třebas obec. 
V  Radotíně však shledáváme víc in

ženýrského diktátu než nějaké snahy 
o  soulad s  přírodou. Zatrubňujeme 
potok. Budujeme velké tepelné ostro
vy. Vzdor všem proklamacím zeleně 
ubývá. Řeku vroubí kilometry betonu, 
asfaltu a  dlažby. Na nějaká opravdu 
moderní a udržitelná řešení dosud jen 
čekáme. Taková však tkví v  drobných 
a  všudypřítomných dílčích změnách, 
těžko je očekávat od masivní výstavby, 
která nás čeká.

Někdy člověk ve složitém systému 
pomine jednu věc a neštěstí je na světě. 
Minule jsem třeba napsal dva akordy 
a v obou přehlédl jeden tón; a zrovna 
ten nejdůležitější. Vypadalo to pěkně 
a chytře, ale nefungovalo to. Zkusme to 
znovu: AFBC#G a  AF#HDF#. 
Od neladu k souladu je jen krůček.

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro Radotín

OBKLOPENI PŘÍRODOU PŘÍRODU 
OPOMÍJÍME
Navzdory výjimečnému geografické
mu umístění Radotína, lemovaného 
lesy Českého krasu a tokem Berounky, 
rozvoj vnitřní struktury města s ohle
dem na přírodu zaostává.

Zahrady, parky, aleje, vodní plochy 
či pásy zeleně podél komunikací jsou 
významnými prvky města, které plní 
řadu funkcí. Zachytávají prachové 
částice, snižují obsah oxidu uhličitého 

a přízemního ozónu, čímž zvyšují kva
litu ovzduší. Zlepšují klimatické pod
mínky města, zadržují vodu v krajině 
a  podporují druhovou rozmanitost. 
Plní i funkci sociální, pozitivně působí 
na psychiku a  podílí se na snižování 
hluku. To vše zvyšuje kvalitu života.

Radotín prochází v  současné době 
zásadní modernizací, plánuje se nová 
zástavba, roste kapacita silniční i  že
lezniční dopravy. Při rozšiřování in
frastruktury je ovšem význam zeleně 
uvnitř města podceňován. Příkladem 
neuváženého hospodaření s  prvky 
zeleně je masivní zpevňování říčních 
břehů, zabetonování části potoka 
u  křižovatky pod Korunou, výstav
ba nádražních nástupišť a  přístupů 
k  nim. Takto vzniká spousta zpevně
ných a  nepropustných ploch, které 
jsou v rozporu s principy hospodaření 
s  vodou, zmírňování negativních do
padů dopravy a klimatických změn. 

Pozitivní je, že, zejména díky ma
gistrátním programům, byly během 
posledních pár let v katastru Radotína 
vysázeny stovky stromů, byť z  velké 
části jako náhrada za zeleň odstraně
nou (nejen) při rekonstrukci želez
nice. Do jaké míry však jejich výběr 
a prostorové uspořádání naplňuje výše 
uvedené funkce, nechť každý čtenář 
posoudí sám.

Alice Moravcová a Martin Zelený, Piráti 

a nezávislí kandidáti

a varuje, že tato zvířata mohou přená
šet nemoci a člověka někdy pokoušou. 
„Nutrie sice vypadají hezky, dětem se 
líbí, ale je to, jako by krmily potkany.“

Záchranná stanice hlavního města 
Prahy, která pečuje o  nemocná a  zra
něná zvířata, varuje před dalším nešva
rem. Tím je krmení kachen a  jiného 
vodního ptactva pečivem. Chleba nebo 
rohlíky nemohou nahradit těmto ope
řencům jejich přirozenou stravu, která 
musí obsahovat minerály, vitamíny 
a  stopové prvky. U  mladých kachen 
může krmení pečivem vést až k vývojo
vým poruchám a deformaci peří. Lepší 
volbou je nabídnout kachnám zele
ninu, ptačí zob či obiloviny.

Další možností k bezpečnému pozo
rování zvířat v okolí Radotína je návštěva 
zookoutku nad Malou Chuchlí. Mezi 
jeho obyvatele patří jelen evropský, 
prase divoké, rys ostrovid, liška obecná 
nebo výr velký – zvířata běžně žijící 
v  českých lesích. Je otevřený celoročně 

a  není spojený s  platbou vstupného. 
Zookoutek v  Malé Chuchli patří pod 
křídla Záchranné stanice hlavního města 
Prahy. Poskytuje náhradní domov zvířa
tům s  trvalým handicapem, která se již 
nemohou vrátit do volné přírody.

VRÁTÍ SE JIŘIČKY?
Stále ještě novou přírodní lokalitou je 
radotínský koupací biotop. Jeho čis
ticí jezírko láká užovky, nad hladinou 
poletují vážky a v koupací části se občas 
vyskytne ryba. Patrně se tam dostane 
jako malá rybka v zobáku vodního ptáka. 

Říši zvířat zastupují také koně ve 
výbězích Říčních lázní. Kromě hmyzu, 
který k sobě lákají, dává půda rozdupaná 
pod jejich kopyty materiál vlaštovkám 
či jiřičkám k budování hnízd. Ta si pak 
staví v okolí koňských stájí. 

Propojení s  přírodou někdy kompli
kuje plány stavebníkům. Radotínské 
gymnázium tak mohlo získat novou 
fasádu už během prázdnin. Ukázalo 

se však, že pod jeho střechou v té době 
hnízdí mnoho jiřiček, a  tak se oprava 
posunula až na podzimní měsíce. Nyní 
už je fasáda hotová a pozorovatelé pří
rody jsou zvědaví, zda se jiřičky na nově 
upravené zdivo vrátí.

Provázanost se zásahy člověka je pro 
pozorného pozorovatele přírody patrná 
také ve Slavičím údolí. Podle Tomáše 
Keberta je tam dosud možné zaslech
nout slavíky, hluk z  Pražského okruhu 
některé ptáky však odhání pryč. Při 
namlouvání potřebují, aby jejich zpěv 
byl slyšet i  kilometry daleko. Auta je 
však přehluší. 

A  v  přírodě platí, že téměř vše sou
visí se vším. Menší počet ptáků má tak 
následně vliv na složení druhové vege
tace, kterou ptactvo spoluutváří pře
nášením semen. Na druhou stranu se 
v  Radotíně právě snižuje hlukové zatí
žení způsobené železniční dopravou. 
Nové tišší mosty a koleje i protihlukové 
stěny tak ptákům přijdou vhod.

NOVÉ DRUHY Z JIHU
Opeřenci většinou člověka moc neruší. 
Existují však výjimky. Nepříjemnou 
zkušenost s  dravým ptákem udělal 
například sportovec, který si před pár 
lety šel zaběhat do lesa na Lahovské. 
Káně lesní si ho patrně spletlo s kořistí 
a začalo mu přistávat na hlavě. Takové 
chování ptáka je poměrně neobvyklé, 
hodně o něm média před časem refe
rovala na Plzeňsku. 

A ještě jednou Slavičí údolí – v létě 
jeho louky spásají stáda koz a  ovcí. 
Hlavní město tímto způsobem i  na 
dalších místech nahrazuje motorové 
sekání, které není k  životnímu pro
středí tak ohleduplné. 

V  příštích letech lze očekávat, že 
změna klimatu a  postupné zvyšování 
průměrných teplot vzduchu přive
dou do Radotína některé nové druhy 
zvířat. „Například kudlanka nábožná 
nebo pavouk křižák pruhovaný dříve 
žili v  jižnějších oblastech, dnes je 
potkáme už i  u  nás,“ uzavírá Tomáš 
Kebert. 

(buč)

Nutrie není dobré krmit.

Len rakouský patří k loukám v okolí lomů.

Divoká prasata jsou přemnožená.

Kormoráni loví i velké ryby.
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Žijeme v Radotíně v souladu s přírodou?
Komentáře
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V lednu zvolíme prezidenta republiky

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 
lze hlasovat na voličský průkaz, 
o  který je možné požádat písemně 
na listině opatřené úředně ověře-
ným podpisem voliče či elektronicky 
prostřednictvím datové schránky 
u  úřadu v  místě trvalého pobytu 
voliče. Žádosti lze podat do 6. ledna 
2023 do 16 hodin a  pro případné 
druhé kolo do 20. ledna opět do 
16 hodin.

Nově mohou občané s  trvalým 
pobytem v  ČR žádat o  voličský prů
kaz pomocí Portálu občana, kde je 
připraven komfortní průvodce, který 
občany celým procesem žádosti pro
vede. Tato možnost je dostupná na 
hlavní stránce – Žádost o  voličský 
průkaz, nebo v  sekci Podání – Další 
podání – Žádost o vydání voličského 
průkazu. V  případě dvoukolových 
voleb (senátní, prezidentské) je mož
nost žádat o  voličské průkazy jak na 
obě kola, tak jednotlivě. V rámci on
line žádosti se nakonec určí i způsob 
převzetí voličského průkazu (poštou – 
a  na jakou adresu, osobně na úřadě 
v ČR či osobně na úřadě v zahraničí).

Pro podání žádosti o voličský prů
kaz z  Portálu občana je nutné mít 
v Portálu občana připojenou datovou 
schránku fyzické osoby.

O  voličský průkaz lze požá
dat i  osobně do 11. ledna 2023 do 
16  hodin (pro případné druhé kolo 
do 25. ledna do 16 hodin). Vydávání 
voličských průkazů začalo 29. pro
since 2022.

Volič v  zahraničí může hlaso
vat na základě zápisu do zvláštního 
seznamu voličů nebo na základě 
voličského průkazu, o který lze požá
dat u  příslušného zastupitelského 
nebo konzulárního úřadu.

Občané Radotína mohou požádat 
o  voličský průkaz na Oddělení evi
dence obyvatel a  osobních dokladů 
na adrese náměstí Osvoboditelů 
21/2a nebo na podatelně na adrese 
Václava Balého 23/3. Na žádosti se 
uvede, na kolik kol občan voličský 
průkaz žádá.

Každý volič hlasuje osobně, zastou
pení není přípustné.

ROZNOS HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
Hlasovací lístky budou voličům 
distribuovány do místa jejich trva-
lého bydliště. Hlasovací lístky musí 
volič obdržet nejpozději 3  dny 
před volbami. Pokud by nebyly 
voliči v  tomto termínu doručeny, 
může si je vyžádat na úřadu městské 
části nebo ve dnech voleb přímo ve 
své volební místnosti.

Hlasovací lístky pro volbu prezi
denta republiky jsou vytištěny pro 
každého kandidáta samostatně. Na 
každém hlasovacím lístku je uve
deno číslo kandidáta. 

JAK SE VOLÍ?
Volič po vstupu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost buď platným občan
ským průkazem, nebo cestovním 
dokladem. Doporučujeme si pře
dem zkontrolovat platnost dokladů. 
Pokud bude občanský průkaz 
neplatný, lze se prokázat cestovním 
dokladem. Neprokáželi volič svou 
totožnost a  státní občanství České 
republiky potřebným dokladem, 
nebude mu hlasování umožněno.

Po prokázání totožnosti volič 
obdrží úřední obálku, se kterou 
se odebere za zástěnu, do místa 
určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků. Volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek pro 
kandidáta, pro kterého se rozhodl 
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. Volič musí dbát na to, 
aby do úřední obálky vložil pouze 
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací 
lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a  hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s vybraným hlasovacím lístkem vloží 
před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

S  voličem, který nemůže ze zdra
votních důvodů vybrat zvolený hla
sovací lístek nebo nemůže číst, může 
být v prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a  hlaso
vací lístek za něho vybrat a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.

Volič rovněž může ze závažných 
zdravotních důvodů požádat, aby 
volební právo mohl uskutečnit mimo 
volební místnost, zpravidla doma. 
Požádat může před volbami na úřadu 
své městské části, ve dnech voleb 
přímo u  okrskové volební komise, 
kam přísluší. Na takovou žádost vyšle 
okrsková volební komise své dva 
členy s  přenosnou schránkou přímo 
do místa bydliště voliče. 

DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA 
REPUBLIKY
Pokud žádný z  kandidátů nezíská 
v prvním kole nadpoloviční většinu 
hlasů, bude se konat druhé kolo 
volby prezidenta. Ve druhém kole 
kandidují pouze dva nejúspěšnější 
kandidáti z prvního kola.

Případné druhé kolo se bude konat 
v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna.

Pokud kandidát, který postoupil do 
druhého kola volby, přestane být voli
telný nebo se práva kandidovat vzdá, 
postupuje do druhého kola volby 
kandidát, který v  prvním kole získal 
další nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů.

Hlasovací lístky kandidátů postu-
pujících do druhého kola volby 
obdrží voliči až ve volební míst-
nosti.

 
JEDNOTLIVÁ VOLEBNÍ MÍSTA:
Volební místnosti v  Radotíně zůstá
vají stejné jako při volbách do zastu
pitelstva obce.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V OSTATNÍCH 
MĚSTSKÝCH ČÁSTECH:

MČ Praha-Lipence
volební okrsek č. 39001 – Základní 
škola PrahaLipence, Černošická 168

MČ Praha-Lochkov
volební okrsek č. 40001 – zasedací 
místnost Úřadu MČ, Za Ovčínem 1

MČ Praha-Velká Chuchle
volební okrsek č. 54001 – ZŠ 
Charlotty Masarykové, nová 
přístavba, Starochuchelská 240/38, 
Velká Chuchle

volební okrsek č. 54002 – ZŠ Charlo
tty Masarykové, nová přístavba, Sta
rochuchelská 240/38, Velká Chuchle

volební okrsek č. 54003 – Česká 
zemědělská univerzita, SAFINA, 
V Lázních 15/1, Malá Chuchle

V prvním měsíci nového roku přistoupíme k volebním urnám a budeme volit prezidenta České republiky. Volba 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. ledna od 
14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin.

ve volebním okrsku č. 16001 je 
volební místnost:
hala u jídelny Domu s pečovatelskou 
službou Praha-Radotín, 
K Cementárně 1522/1c, Praha 5 – 
Radotín 
(bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Edenu na 
adrese:
Častonická, Hadravská, Jarkovská, 
K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na 
Cikánce, Pod Klapicí, 
Pod Velkým hájem, Prvomájová – 
č. or. lichá čísla 1–9 (stará zástavba), 
Safírová, Slavičí, Slinková, 
Strážovská – č. or. 3–17 a 2–6, 
U Drážky, U Učiliště, V Edenu, 
V Sudech, Vápenná, Vinohrady.

ve volebním okrsku č. 16002 je 
volební místnost:
učebna Kulturně-komunitního cen-
tra Koruna, 
náměstí Osvoboditelů 44/15, 
Praha 5 – Radotín 
(bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Viniček na 
adrese:
Dehtínská, Javořická, Jelenovská, 
Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupi-
čárně, Na Viničkách, Na Výšince, 
nám. Osvoboditelů – stará zástavba 
u parku, Nýrská, Otínská, Příbram-
ská, Staňkovka, U Starého stadiónu, 
U Viniček, Vojetická, Zderazská, 
Zdická.

ve volebním okrsku č. 16003 je 
volební místnost: 
klubovna Sportovní haly Radotín, 
U Starého stadiónu 1585/9, Praha 5 
– Radotín 
(bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti starého 
Sídliště na adrese:
Sídliště, Týřovická.

ve volebním okrsku č. 16004 je 
volební místnost:
Základní škola Radotín, přístavba 
u budovy jídelny 
Loučanská 1112/3, Praha 5 – Radotín
(bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti od Horymí-
rova náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, Václava Balého, 
Felberova, Ježdíkova, K Berounce, 
K Lázním, K Přívozu č. or. 2,4, Ke 
Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na 
Rymáni, náměstí sv. Petra a Pavla, 
Stadionová, Zítkova.

ve volebním okrsku č. 16005 je 
volební místnost: 
Základní škola Radotín, historická 
budova
nám. sv. Petra a Pavla 102/4,  
Praha 5 – Radotín
(bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Benátek 
na adrese:
Josefa Kočího, K Přívozu č. or. 3,7, 
Kraslická, Matějovského, Na Benát-
kách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachov-
ská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, 
Vrážská, Výpadová, Zbynická.

ve volebním okrsku č. 16006 je 
volební místnost:
Restaurace Pivní sanatorium, 
Štěrková 549/15, Praha 5 – Radotín
(nemá bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Lahovské 
na adrese:

Chatová, Jarmily Novotné, K Viš-
ňovce, Kalabisova, Minerální, 
Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, 
Radkovská, Sobětická, Solná, 
Strážovská – mezi č. or. 63–123 
a 58–78 včetně č. p. 2141, 
Strunkovská, Topasová, U Sanato-
ria – č. or. 11–45 a 26–52, Vyhlídka, 
Živcová.

ve volebním okrsku č. 16007 je 
volební místnost:
Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykou-
kových 622/2, Praha 5 – Radotín
(nemá bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti Benátek 
na adrese:
Achátová, Ametystová, Býšovská, 
Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na 
Betonce – mezi č. or. 7–17, 
mezi č. or. 2–24 včetně event. č. 
2098 (stará zástavba), Na Říháku, 
Prvomájová – mezi č. or. 18–36, 
mezi č. or. 11–47, Strážovská – mezi 
č. or. 8–56 a mezi č. or. 19–61, Štěr-
ková, U Sanatoria 
mezi č. or. 1–9 a mezi č. or. 6–22, 
U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových.

ve volebním okrsku č. 16008 je 
volební místnost: 
Prostory nového Kulturně-komunit-
ního centra Koruna, 
náměstí Osvoboditelů 1740/17, 
Praha 5 – Radotín 
(bezbariérový přístup)

pro voliče bydlící v oblasti nového 
sídliště na adrese:
Na Betonce (nová zástavba), Prvo-
májová – č. or. sudá 2–16 (nová 
zástavba), 
náměstí Osvoboditelů nová 
zástavba

ADRESY A KONTAKTY NA JED-
NOTLIVÉ ÚŘADY, KDE JE MOŽNO 
ZÍSKAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE 
VOLEB: 
•  Městská část Praha 16, Úřad měst

ské části, nám. Osvoboditelů 21, 
PrahaRadotín,  
Mgr. Bc. Zuzana Högerová,  
tel: 234 128 240, email:  
zuzana.hogerova@praha16.eu  
Jaroslava Bednářová, DiS.,  
tel: 234 128 255, email:  
jaroslava.bednarova@praha16.eu 

•  Městská část PrahaLipence, Úřad 
městské části, K Obci 47, Praha
Lipence 
tel: 257 921 167, email:  
urad@mclipence.cz 

•  Městská část PrahaLochkov, Úřad 
městské části, Za Ovčínem 1, Pra
haLochkov 
tel: 257 811 858, email:  
urad@prahalochkov.cz 

•  Městská část PrahaVelká Chuchle, 
Úřad městské části, U Skály 262, 
PrahaVelká Chuchle 
tel: 257 941 041, 257 940 092,  
email: info@chuchle.cz 

•  Městská část PrahaZbraslav, Úřad 
městské části, Zbraslavské nám. 
464, tel: 257 111 888,  
email: info@mczbraslav.cz

MČ Praha-Zbraslav
volební okrsek č. 56001 – základní škola, Hauptova 591 
volební okrsek č. 56002 – hasičská zbrojnice, Žitavského 571 
volební okrsek č. 56003 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56004 – výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250 
volební okrsek č. 56005 – výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250 
volební okrsek č. 56006 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56007 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56008 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56009 – základní škola, Nad Parkem 1180 
volební okrsek č. 56010 – objekt č.p. 125, LahovičkyStrakonická ul.
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Škola v plavání pokračovat chce, záleží na rodičích

Dřeviny nad chodníky 
a silnicemi je nutné prořezat

Bezpečnostní rada se zaměřila na povodně

Oba nádražní podchody jsou otevřené, slouží i nový podjezd

Opříspěvek ve výši 900 korun do 
kulturněsportovního fondu 
požádal rodiče v prosinci ředitel 

radotínské základní školy Jiří Kovařík. 
Všechny do té doby uhrazené poplatky 
za plavání škola rodičům vrátila. Ro
diče měli nový dobrovolný příspěvek 
posílat do 20. prosince minulého roku. 
Kdo to před Vánoci nestihnul, může 
peníze zaslat i  během ledna. „Podle 
toho, kolik peněz se nám do začátku 
jara sejde, rozhodneme, jak bude vy
padat výuka plavání v příštím školním 
roce. V tom letošním už nic měnit ne
budeme,“ vysvětluje Jiří Kovařík. 

Úřad městské části Praha 16 
žádá občany, jejichž pozemko
vé parcely přiléhají k  chodní

kům a  pozemním komunikacím, aby 
dbali na úpravu svých dřevin a zeleně 
a aby jejich přerůstající části zasahující 
do průchozích a  průjezdních profilů 
pozemních komunikací odstranili. 
V některých ulicích přerůstající větve 
narušují užívání místních komunika

Na radotínské radnici se sešli čle
nové Bezpečnostní rady správ
ního obvodu Praha 16, které 

svolal a  vedl její předseda a  starosta 
Radotína Karel Hanzlík. Jednání se 
zúčastnili starostové či jejich zástupci 
městských částí spadajících pod správ
ní obvod, ředitelka Odboru bezpečnos
ti Magistrátu hl. m. Prahy a  zástupci 
bezpečnostních složek a Integrovaného 
záchranného systému.

Na jednání se probíraly vedle aktuál
ní podoby Krizového plánu Prahy 16 

Zhruba tři miliony korun ročně činí náklady na plavání žáků radotínské školy. Z toho asi čtvrtinou přispívali rodiče dětí formou 
30korunového poplatku za výukovou hodinu. Někteří však proti němu protestovali, a škola jej proto změnila na dobrovolný. 
Nyní čeká, zda vybere dostatek peněz na to, aby i v příštím školním roce mohli plavat všichni žáci radotínské školy.

BESEDA S RODIČI
Škola spolu s  vedením městské části 
a školské rady pozvala v prosinci rodi
če do své auly, aby s nimi pokračování 
třetí hodiny tělocviku spojenou s pla
váním probrala. Zúčastnilo se jí okolo 
patnácti otců a  matek, kteří se až na 
malé výjimky postavili za pokračování 
plaveckých hodin. „Jsme jednoznač
ně pro plaveckou výuku. Svým dětem 
platím v  létě týdenní plavecký tábor, 
který stojí čtyři tisíce korun. Příspěvek 
na plavání ve výši devíti set korun na 
celý rok je proti tomu směšný,“ uvedla 
na setkání jedna z maminek. 

Odpůrcům poplatku ve výši 30 ko
run za jednu výukovou jednotku se 
nelíbí, že jej škola požadovala po všech 
rodičích. Skutečné náklady na hodi
nu plavání jednoho žáka jsou přitom 
zhruba o sto korun vyšší. Stěžovali si 
u  školní inspekce, která jim dala za 
pravdu. Nyní je poplatek dobrovolný 
a škola čeká, zda se na účtu sejde dost 
peněz na to, aby plavání mohlo pokra
čovat plošně pro všechny žáky školy. 

Ta rodičům zároveň nabídla, aby 
se kdykoliv přišli na bazén na výuku 
plavání svých dětí podívat. V prosinci 
to udělala například Alena Slámová, 

předsedkyně školské rady, která při 
radotínské škole zastupuje zájmy rodi
čů. „Šly jsme se s kolegyní na hodinu 
podívat bez ohlášení předem. Zají
mala nás interakce dětí. Ukázalo se, 
že jedno dítě mělo z vody strach. Pře
kvapilo nás, jak empaticky a  vstřícně 
se k tomu lektor postavil a dítě nená
silnou formou do plavecké výuky za
členil,“ říká Alena Slámová a dodává: 
„Plavání je vhodné sledovat také op
tikou do budoucího života dětí. Sama 
u  sebe vím, že když děti tráví čas na 
táboře a ve škole v přírodě, kde chodí 
k vodě, jsem rozhodně klidnější, když 
vím, že se naučilo dobře plavat.“

Její slova potvrzuje také radotínská 
radní a  učitelka prvního stupně Si
mona Baráková: „Je neuvěřitelné, jaké 
pokroky děti na bazéně dělají. Hodiny 
jsou pojaty zábavně, ale jen o vodních 
hrátkách být nemůžou. Je to stejné 
jako v  jiných hodinách. Skutečnost, 
že děti naší školy mají díky bazénu tři 
hodiny tělocviku, považuji jako spor
tovkyně za obrovskou devízu.“ Plavání 
odborníci hodnotí jako velmi zdravý 
pohyb, který pomáhá tělesnému roz
voji dětí a zlepšuje jejich imunitu.

MÁME MODERNÍ BAZÉN
„Výukou plavání se zabývám 35 let 
a mohu potvrdit, že podmínky v Ra
dotíně jsou výborné. Voda tady na 
rozdíl od jiných bazénů nepůsobí 
agresivně na kůži a nekomplikuje dý
chání. Naši lektoři chodí učit nejra
ději právě sem do Radotína,“ uvádí 
Martina Ježková, vedoucí plavecké 
školy Betynka, která se stará o výuku 
na radotínském bazénu. Připouští zá
roveň, že ostatní školy v Praze a Stře
dočeském kraji neustále shánějí volné 
kapacity na bazénech, a pokud jej ra
dotínská škola v příštím školním roce 

Škola dobrovolný příspěvek  
na plavání ve výši 900 korun  
na školní rok 2022/23 vybírá  
prostřednictvím účtu  
30015–131604349/0800. 
Za všechny příspěvky rodičům 
děkuje!

INFO

cí tím, že zakrývají dopravní značení, 
jinde dokonce znemožňují bezpeč
ný průchod po chodníku a  ohrožují 
bezpečnost a  plynulost provozu, jeli
kož komplikují řidičům výhled. Úřad 
proto žádá všechny, kterých se tento 
problém týká, aby provedli nejlépe 
v  období vegetačního klidu nápravu 
spočívající v ořezu stromů a křovin.

(red)

především nejdůležitější otázky spojené 
s  protipovodňovou ochranou. Téma
tem byla spolupráce mezi jednotlivými 
městskými částmi a složkami integrova
ného záchranného systému při případ
ných povodních. Konkrétně se jednalo 
o systémové zajištění některých lokalit, 
kde dosud nejsou postaveny protipo
vodňové stěny či konstrukce, instalací 
pytlů s  pískem. Byl vyzdvižen i  velký 
význam a  přínos cvičení preventivní 
stavby mobilní linie protipovodňových 
opatření, které bylo v druhé půlce října 

uskutečněno v Radotíně. Členové rady 
byli informováni zástupci místních bez
pečnostních složek o příznivém snižují
cím se trendu kriminality. Po několika 
letech podstavu příslušníků Policie ČR 
se místnímu oddělení podařilo napl
nit veškeré kapacity. Zdůrazněna byla 
i  výborná spolupráce mezi jednotlivý
mi složkami ve správním obvodu, a to 
například mezi státní a městskou policií 
nebo mezi profesionálními a dobrovol
nými hasiči. Projednávána byla i situace 
ohledně ukrajinské krize a uprchlíků.

(jav)

Podjezd na konci Prvomájové ulice se v prosinci otevřel 
chodcům i řidičům. Nově jím v případě potřeby projedou 
i hasičská auta.
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Opravený propustek pod železnicí, kterým se je možné 
dostat k zastávce MHD Přeštínská, uzavřel soukromý majitel 
navazujících pozemků. 
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V celých svých délkách už slouží oba radotínské nádražní 
podchody. Sousední železniční přejezd stavbaři definitivně 
zrušili. 
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nebude využívat naplno, hned si jej 
zamluví pro sebe. 

„Stavbu bazénu jsme plánovali od 
roku 2010, z  půlky jsme jej financo
vali z  radotínského rozpočtu, celkem 
přišel na zhruba sto milionů korun. 
Má moderní výrobník chloru ze soli 
s  elektronickým dávkováním a  ten 
díky tomu nepůsobí tolik agresivně. 
V roce 2019 nám zástupci rodičů od
souhlasili pravidelný příspěvek na pla
vání, letos však malá skupinka z nich 
proti povinnému placení protestovala 
a  museli jsme zavést dobrovolný pří
spěvek,“ vysvětluje místostarosta Mi
roslav Knotek. 

Kvůli nevoli malé části rodičů se 
škola ocitla v  komplikované situaci 
a budoucnost plavání v rámci výuky se 
stala nejistou. Požadavek na zaplacení 
dobrovolného příspěvku do kultur
něsportovního fondu školy považuje 
také vedení městské části, která je je
jím zřizovatelem, za určité referen
dum. Má ukázat, zda rodiče v plavec
ké výuce svých dětí chtějí pokračovat. 
„Byla by velká škoda, kdyby nakonec 
v  Radotíně plavaly děti z  jiných škol 
a naše by bazén nevyužívaly. Městská 
část přispívá na plavání více asi třemi 
čtvrtinami skutečných nákladů. Platit 
vše však v  možnostech radnice není. 
Ceny v příštím období mohou ovlivnit 
i měnící se ceny energií,“ uzavírá Mi
roslav Knotek.

Petr Buček

Bazén pořádal v prosinci druhý ročník dětských závodů Radotínský plachetník. Přihlásilo se 140 dětí.
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Škola/z úřaduVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU
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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.

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

Výherci z minulého čísla:

Jiří Šípek, Radotín
Jana Volemanová, Radotín
Eva Poslušná, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 16. 1. 2023 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 lednového 
vydání získají cenu od 
Pivovaru Horymír. 
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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 PrahaRadotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

email: 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 3. ledna. 

Náklad 5 540 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 31. ledna 2023.

Uzávěrka pro inzerci: do 17. ledna.
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 5 540 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 PrahaRadotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

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

PEDIKÚRA JANA
přístrojová (suchá) pedikúra

ROVNÁTKA NA ZAROSTLÉ NEHTY
relaxační masáže chodidel

Tel.: 723 123 553
www.janapedikurazbraslav.cz

Kde? Poliklinika Žitavského ZBRASLAV

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16
Ušetřte na energiích!
Přestěhovat se do menšího
je jednoduší, než si myslíte…

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

INZERUJTE U NÁS

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

Nabízím malířské práce, 
štukování

tel.: 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

STŘECHY, FASÁDY A STŘEŠNÍ OKNA
Nabízíme kompletní služby pro šikmé a ploché střechy
- TESAŘSKÉ PRÁCE
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
- POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
- VÝŠKOVÉ PRÁCE
- IZOLATÉRSKÉ A FASÁDNICKÉ PRÁCE
-  MONTÁŽ, SERVIS A UDRŽBA STŘEŠNÍCH  

OKEN VČ. DOPLŇKŮ
Strakonická 45

Praha 5 – Lahovice, 159 00
Email: info@velstav.cz

Tel: +420 605 319 079
www.velstav.cz

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.

POMOHU VÁM:
– najít menší byt
– najít kupce na Váš dům či byt
– zařídit stěhování a vyklizení
– odhad pro dědická řízení
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Kulturní program na leden
4. st

  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro-

družství s knížkou 
aneb Narodil se čtenář
Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

KINO RADOTÍN
 16:00, 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.

5. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Rybaření a ry-

bářské rozprávění, 
CHOR

Příběh se odehrává v 16. století. 
Šlechtic a básník Petar Hektorović trpí 
různými neduhy, které přišly se stářím. 
Léto tráví ve svém sídle na ostrově 
Hvar. Z dlouhého nicnedělání i z péče, 
které se mu dostává od jeho služeb
nictva, je unaven, proto se rozhodne, že 
místo čekání na smrt vypluje se dvěma 
rybáři na moře. Při rybaření se mu vy
bavují vzpomínky na mládí, na bouřlivé 
události, jichž byl svědkem i aktérem, 
a na jeho tragickou mladickou lásku. 

20:00, Operace Fortune: Ruse de 
guerre, USA
Superšpion Orson Fortune (Jason 
Statham) a jeho tým špičkových agen
tů naverbují největší hollywoodskou 
filmovou hvězdu Dannyho Francesca 
(Josh Hartnett), aby jim pomohl při taj
né misi, jejímž cílem je zabránit miliar
dáři a zprostředkovateli zbraní Gregu 
Simmondsovi (Hugh Grant) v prodeji 
nové smrtící zbrojní technologie, která 
hrozí narušit světový řád.

6. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Ko-

cour v botách: Posled-
ní 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, Piargy, ČR/SLO
Mladá, krásná a chudá Juliša (Judit 
Bárdos) se provdá za Martina (Daniel 
Fischer), syna nejbohatšího statkáře 
v Pirgách, a ocitá se tak v rodině, kde 
vládnou velmi tvrdá pravidla. Nejenže 
musí čelit nepříjemnému tlaku tchyně, 
ale nedokáže se ani ubránit násilným 
svodům tchána (Attila Mokoš). Juliša 
se přesto do manželova otce zamiluje 
a vzniká tak podivný milostný troj
úhelník. 

7. so
  KINO RADOTÍN
  16:00, Avatar: The Way 

of Water, USA

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

20. pá
  SOKOLOVNA RADOTÍN
  20:00, Ples Měst-

ské části Praha 16
(více na str. 9)
Předprodej vstupenek od 9. ledna vždy 
od pondělí do středy od 16 do 18 h 
v KKCK nebo na www.ukorunyradotin.cz. 
Vstupné 250 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Zoubková víla, USA
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) 
se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to 
moc nedaří. Místo aby dětem za zoubky 
vyčarovala hračky jako ostatní zoubko
vé víly, jediné, co umí jsou… fialky! 

20:00, Babylon, USA
Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde 
vycházejí hvězdy a zase rychle has
nou. Hollywood. Tři příběhy – příběh 
o muži na vrcholu, o dívce, která na 
něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, 
rámují bláznivou a velkolepou filmo
vou jízdu Damiena Chazella. V hlav
ních rolích jeho Babylonu excelují 
Brad Pitt, Margot Robbie a nováček 
Diego Calva.

21. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Kocour v botách:

Poslední přání, USA

20:00, Přání k narozeninám, ČR

22. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Úžasný Mauric, 
USA

20:00, Všechny mé dopisy spalte, ŠVÉ
Milostný vztah, který vzplane v tomto 
vášnivém dramatu, má nečekané ná
sledky. Podmanivý příběh, založený 
na skutečných událostech, propojuje 
tři časové linie a ukazuje vlny vášně, 
žárlivosti a hněvu, vznikající v me
zilidských vztazích a zasahující celé 
generace. 

25. st
  KKCK – Učebna Koruna 
  16:00, Masopustní 
tvoření masek 

pro celou rodinu s Vlastou Pilařovou

KINO RADOTÍN
 20:00, Antikrist, DÁN
Charlotte Gainsbourg a Willem Dafoe 
jako dvojice, která se uprostřed lesů 
vyrovnává se ztrátou dítěte. U Larse 
von Triera se však i terapie může změ
nit v peklo.

26. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Přání k naro-
zeninám, ČR

20:00, Ve znamení býka, USA 
Nemilosrdný portrét člověka, který 
o vše přišel, přestože se na první po
hled topí v luxusu a nic mu neschází. 
Rapper Cole se vrací z úspěšného 
turné. Vyčerpaný nejen pracovně, ale 
i osobně z nedávného rozvodu.

27. pá
  KKCK – Fajnová 

kavárna
  18:00, Koncert 

kapely Trio Bandarend koncert
Trampská a osadní klasika, vstupné 
dobrovolné

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Doručovací služba 
čarodějky Kiki, JAP
Malá čarodějka Kiki se spolu se svým 
mluvícím kocourem Džidžim vydává 
na zkušenou do světa. V prostředí 
malebného přímořského městečka 
je čekají velká i malá dobrodružství. 
Vynalézavá a odhodlaná Kiki využije 
svou schopnost létat a založí si do
ručovací službu, aby se mohla stát 
opravdovou samostatnou čarodějkou.

20:00, Babylon, USA
Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde 
vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. 
Hollywood. Tři příběhy – příběh o muži 
na vrcholu, o dívce, která na něj šplhá, 
a o klukovi, který šel kolem, rámují 
bláznivou a velkolepou filmovou jízdu 
Damiena Chazella. V hlavních rolích 
jeho Babylonu excelují Brad Pitt, Mar
got Robbie a nováček Diego Calva.

28. so
  KKCK – Fajnová 

kavárna
  16:00, Láska je 
láska

Valentýnské tvoření pro celou rodinu

KKCK – Velký sál
19:00, Divadlo V.A.D.: Nikoločava (více 
na str. 9)
Autorské představení na motivy Nikoly 
Šuhaje loupežníka. Vstupné v předpro
deji 190 Kč, na místě 230 Kč 

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Kocour v botách: 
Poslední přání, USA

20:00, Přání k narozeninám, ČR 

29. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Zoubková víla, USA

20:00, Víly z Inisherinu, VB 
Na odlehlém ostrově západně od 
pobřeží Irska sledujeme celoživotní 
přátele Pádraica (Colin Farrell) a Colma 
(Brendan Gleeson), kteří se ocitnou 
v nejednoduché situaci, když Colm ne
čekaně jejich přátelství ukončí. 

KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

Patálie malého Mikuláše, od rvaček 
na školním dvoře až po dobrodružství 
na letním táboře, si v průběhu let za
milovaly více než čtyři generace dětí 
i dospělých po celém světě. Oblíbená 
postavička nyní poprvé ožívá v původní 
ilustraci Sempého v animovaném filmu 
pro celou rodinu. 

20:00, Whitney Houston: I Wanna 
Dance with Somebody, USA
Snímek Whitney Houston: I Wanna 
Dance with Somebody je oslavou je
dinečné a nezapomenutelné Whitney 
Houston. Od mladé gospelové sboristky 
z New Jersey až po jednu z nejprodá
vanějších a nejoceňovanějších umělkyň 
všech dob…

15. ne
  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 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 spo
lečně pokusili dát věci do pořádku.

20:00, Trojúhelník smutku, ŠVÉ
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. 

18. sT
  KINO RADOTÍN
  20:00, Vyšehrad: 

Fylm, ČR
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Ja
kub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to 
tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl 
na to a dal krásný gól), uběhl více než 
rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda 
(Jakub Prachař), pořád stejný dement, 
ale začalo se mu konečně dařit. A to jak 
ve fotbalovém, tak v osobním životě. 

19. čt
  KKCK – Velký sál
  10:30, Přednáška 
pro seniory: 

Bezpečnost nejen na internetu
Ve spolupráci s nadporučíkem Františ
kem Burešem z Policie ČR

KINO RADOTÍN
 17:00, Piargy, ČR/SLO

20:00, Přání k narozeninám, ČR 
Líba – maminka, babička, ale pře
devším vládkyně rodiny – má kulaté 
narozeniny. V tento den ale neslaví 
narozeniny jenom ona… Malá lež a ne
plánovaná návštěva spustí lavinu ne
čekaných událostí, při kterých se celá 
velká rodina ocitne na cestě, kdy jedna 
nepředvídatelná situace stíhá druhou.

8. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, Ko-
cour v botách: Posled-
ní přání, USA

20:00, Osm hor, IT 
Film podle bestselleru Paola Cognettiho 
o hodnotě přátelství a hledání smyslu 
života ve stínu majestátních hor.

9. po
  KKCK – Fajnová kavárna
  16:00, Hravé pondělí: 
Šachový a karetní

workshop pro celou rodinu

11. st
  KINO RADOTÍN
  20:00, Piargy,  
ČR/SLO

12. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Il Boemo, ČR
  Historický velkofilm

je inspirovaný skutečným příběhem 
jednoho z nejvyhledávanějších hudeb
ních skladatelů druhé poloviny 18. sto
letí – Josefa Myslivečka. Zavede diváka 
do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, 
tvořil, stal se legendou, ale také zemřel 
v zapomnění.

20:00, The Doors: Final Cut, USA
V digitálně restaurovaném režisérském 
sestřihu se pouze na dva týdny vrací 
do kin portrét skupiny The Doors reži
séra Olivera Stonea.

13. pá
  KKCK – Velký sál
  19:00, Koncert 
kapely ASPM

ASPM tvoří vynikající bluesman Jan 
Spálený, trumpetista Michal Gera, vib
rafonista Radek Krampl, basista Filip 
Spálený a bubeník Filip Jeníček. Ka
pela zavzpomíná na svého kamaráda, 
spoluhráče, bubeníka Milana Peroutku. 
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 
300 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Úžasný Mauric, USA
Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy 
Terryho Pratchetta přichází do kin ori
ginální hrdinové v animované komedii 
Úžasný Mauric.

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. 

14. so
  KKCK – Klub Milana 

Peroutky
  10:30, Divadlo Toy

Machine: Sněhová královna
Pohádka pro děti.

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo, FRA

Sokolovna přivítá v pátek 20. ledna tradiční Radotínský bál.
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Více informací na 
www.centrumkoruna.cz, 
www.ukorunyradotin.cz 
(předprodej vstupenek), 

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

Inzerce
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Loupežník Nikola Šuhaj míří do Koruny

Drobná vzpomínka 
na velkého letopisce

Divák půjde na vaši novin-
ku vyzbrojený představou 
o zbojníkovi Nikolovi Šuhajo-

vi a patrně také o slavném zpraco-
vání Olbrachtova románu v podání 
Divadla na provázku Balada pro 
banditu. Míří vaše zpracování tě-
mito směry? 
Míří a  nemíří. Jedná se o  naši vlastní 
dramatizaci Olbrachtovy knížky, které 
jsme přidali nadtéma. Tím je Koločava 
a  její příběh a  také „příběh příběhu“. 
Naše inscenace je příběh Nikoly, ale 
současně i meditování nad během času, 
nad životem v horách, nad tím, jak se 
mění svět.

Zpívá se v něm jako v brněnském 
představení podle Milana Uhdeho? 
Známé písničky z  Balady pro banditu 
se v  představení mihnou a  spíš se jen 
citují. Zpíváme ale některé ukrajinské 
lidovky. 

Slibovali jste definitivní divadelní 
vypořádání se s  nikološuhajským 
mýtem. Našli jste k  němu nějaké 
nové informace?
Myslím, že nových informací už moc 
objeveno nebude a  ani být nemůže. 
Vlny skutečného bádání s  možností 
vyzpovídat přímé i  nepřímé svědky 
událostí už minuly. Událostmi nemys
lím jen řádění zbojníka, ale třeba zají
mavou kapitolu objevování Zakarpatí 
Ivanem Olbrachtem a  dalšími Čechy. 
Slovo „definitivní“ je v tomto podtitulu 

Není to tak dávno, kdy si radotín
ská letopisecká komise připo
mínala 100. výročí své exis

tence. Nyní stojí letopisci před dalším 
výročím, tentokrát smutným. V lednu 
si připomínáme kulaté výročí úmrtí 
jednoho z  obnovitelů komise v  roce 
1970 a jejího významného člena, Jaro
slava Sojky staršího. 

Narodil se 26. ledna 1891 ve Zbuza
nech jako syn statkáře a jeho manželky 
Marie, rozené Drchotové z  Radotína. 
Zemřel 23. ledna 1973 v Radotíně ve 
věku 82 let. Měl syna Jaroslava (poz
dějšího předsedu letopisecké komise) 
a  dceru Zdenu, slovakistku a  mimo 
jiné uznávanou znalkyni díla a odkazu 
Ľudovíta Štúra.

Po absolvování malostranské reálky 
Jaroslav Sojka vystudoval na vysoké 
škole chemii, které zasvětil svůj pro
duktivní život v oboru cukrovarnictví. 
V  roce 1942 se stal ředitelem cukro
varu v Kloboukách, funkce byl zbaven 
v roce 1948. O čtyři roky později, po 
odchodu do důchodu, se přestěhoval 
do Radotína. Novým domovem se mu 
stal dům s číslem popisným 6, známý 
jako Macháčkovský statek. 

Vedle hudby a  divadla byla jeho 
hlavním koníčkem historie, po pří
chodu do Radotína především historie 
místní – věnovaná rodišti jeho matky. 
V průběhu několika desetiletí soustav
nou prací v  archivech, gruntovních 
knihách a matrikách shromáždil, utří

samozřejmě nadsázka. Míří ke skuteč
nosti, že jsme si do našeho zpracování 
dovolili zahrnout i zpracování předešlá, 
tedy různé filmy, pořady a tak. 

Nikoločava se odehrává na Zakar-
patské Ukrajině. Covid vám nej-
dříve znemožnil plánované cesty 
do Koločavy, pak následovala 
ruská invaze na Ukrajinu. Jak se to 
projevilo na hře samotné?
V  Koločavě jsem byl v  roce 2019, 
podruhé po víc než dvaceti letech. 
Natočil jsem tam pár videí na mobil 
a  pak se rozhodl udělat dramatizaci 
Nikoly Šuhaje a  tyto záběry a  vůbec 
současnou Koločavu do ní zapracovat. 
Původně jsem se tam chtěl na podzim 
se souborem vrátit, ale jak říkáte, přišla 
omezení spojená s pandemií. 

Že jsme do Koločavy už znovu 
nemohli, mě velmi mrzelo. Pomohlo to 
ale paradoxně vyřešit velké dilema, a to, 
zda se tam znovu snažit o kvalitní videa 
skvěle zapadající do hry, anebo si vysta
čit s  tím, co jsem přivezl já. Výhodou 
první varianty by byl určitě skvělý výlet 
a spousta dalších podnětů, nevýhodou 
nutnost mravenčí a  perfekcionistické 
práce, kterou by nové možnosti asi při
nesly. Bylo by to pak něco mezi filmem 
a divadlem. Takto jsme si museli vysta
čit s tím, co bylo, a nutilo nás to možná 
být kreativnější.

Vy jste si Koločavu prohlédnout 
stihl. Jak se vám na Ukrajině líbilo? 

dil a v neocenitelné podobě zazname
nal základní fakta o  starší radotínské 
minulosti.

Jde o  výsledek, který by dnes – 
přes informační technologie, kte
rými v současnosti disponujeme – již 
pravděpodobně nešlo ani zopakovat. 
Archiv letopisecké komise proto 
vděčně chová a  postupně zpracovává 
tisíce stran jeho rukopisů. 

Část svého výzkumu ještě Jaroslav 
Sojka stačil zpopularizovat prostřed
nictvím přednášek pro radotínskou 
veřejnost. Ta ho tak měla příležitost 
poznat jako erudovaného a  pilného 
badatele, ale také skromného a  laska
vého člověka. 

Jan Přikryl

Položil jste sám sobě při práci na 
hře otázku, proč nějakého slav-
ného zbojníka nemají i  Češi? Slo-
váci se chlubí Jánošíkem, Ukrajinu 
proslavil Nikola Šuhaj, ale v Česku 
se žádný Robin Hood neproslavil.
Nepoložil, ale když si ji položím teď, 
docházím k závěru, že jsou Češi možná 
přeci jen takoví spíš švejkové než váš
niví bojovníci. Navíc zbojníci se rodili, 
alespoň dle Olbrachta, z  opravdové 
bídy a  tady myslím nikdy taková bída 
jako na Ukrajině nebyla. 

V Radotíně dnes žije spousta ukra-
jinských uprchlíků, především žen 
a  dětí. Myslíte, že je Nikoločava 
může oslovit? 
Jaké by to vyvolalo pocity, by mne 
zajímalo. Inscenace byla vymyšlena 

před válkou, a  ačkoliv to má být 
nějaká historická retrospektiva, už 
jsme tam válku zpětně zapracovávat 
nechtěli. Divákovi přijde v  zobra
zených souvislostech mocenského 
přetahování a  bídy bohužel na mysl 
sama. 

(buč)

MČ Praha 16 Vás srdečně zve na

v pátek

20. ledna 2023 od 20.00 hodin
v radotínské sokolovně

(Vykoukových 622/2, Praha 16 – Radotín)

www.praha16.eu

v pátekv pátekv pátek

Předprodej vstupenek: KKCK (Kulturně komunitní centrum Koruna)
vždy od pondělí do středy od 16 do 18 hodin, a také na www.ukorunyradotin.cz
Předprodej bude zahájen v pondělí 9. 1. 2023

Cena vstupenky a místenky: 250 Kč

FINANČNÍ VÝTĚŽEK Z PRODEJE LÍSTKŮ DO TOMBOLY BUDE POUŽIT NA SOCIÁLNÍ PROGRAMY A PROJEKTY MČ PRAHA 16

Bohatá tombola • Vystoupení Tanečního klubu KAT Zbraslav

K poslechu a tanci hraje Kapela THM

Nejen v Radotíně oblíbený divadelní soubor V.A.D. představí v lednu v Koruně 
své nové představení Nikoločava. Název napovídá, že se pokouší spojit příběh 
proslulého zbojníka s osudem jeho města. Jak nová hra vznikala, přibližuje 
vedoucí kladenského souboru Jan Červený. 

Zakarpatský spolek při divadle 
V.A.D. uvádí: Nikoločava

Postprovázkovské vypořádání se 
s nikološuhajským mýtem aneb 
zpráva o Koločavě v průběhu 
věků.

Koruna, 28. ledna od 19 hodin. 
Vstupné 190 Kč v předprodeji, 
230 Kč na místě.

INFO

Jaroslav Sojka starší
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Koločavu jsme navštívili v  rámci 
cesty do hor. Hory nezklamaly, ale co 
se sídel týče, byl jsem trochu v  šoku 
z  toho nepořádku. Dá určitou práci 
pochopit to jako společenskou situaci, 
kdy pořádek v  přírodě v  chudé zemi 
prostě není udržitelný, když nefungují 
dobře příslušné služby. Cesty do hor na 
východ v sobě ale mají velkou roman
tiku. Tamní příroda na mě působí jako 
nějaký ztracený ráj.

Na Wikipedii se lze dočíst, že 
v  tomto městečku sídlilo v  éře 
Sovětského svazu muzeum atei-
smu umístěné v  kostele! Neptal 
jste se na něj?
Ne a přiznám se, že jsem tuto zajíma
vost ani nevěděl. Koločava mne zají
mala jen ve vztahu k nikološuhajskému 
tématu a  v  obou případech, kdy jsem 
tam byl, jsem neměl čas ji prozkou
mat i z jiných pohledů. Vím, že je tam 
skanzen, cosi jako železniční muzeum 
a další zajímavosti.

Hra se zaměřuje nejen na slavného zbojníka, ale také na město Koločava.
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Anketa: Co čeká sportovní oddíly v roce 2023?

ZDENĚK KREJČÍ, fotbal 
SC Olympia Radotín

Po sportovní stránce nás čeká pře
devším další rozvoj mládežnické 
základny, rádi bychom navá

zali na úspěšný podzim. Máme vel
kou radost, že se povedlo přilákat zpět 
děti ke sportu, což vypadalo po covidu 
jako složitý úkol. Věříme, že už nikdy 
nezažijeme, aby dětem někdo zakazo
val sportovat. Bude pokračovat rekon
strukce celého areálu, tentokrát kom
pletní přeměnou zázemí pro naše atlety. 
Velký problém znamenají náklady na 
energie. Dostali jsme nové ceníky plynu 
a elektřiny a je jasné, že „zastropovaná“ 
cena bude stejně příliš vysoká. Navíc 
nevíme, zda se nás bude vůbec týkat. 
Vlastními silami šetříme, kde se dá. 
V prosinci jsme na měsíc uzavřeli celý 
areál, abychom šetřili za topení a světlo. 
Stejně ale budeme jarní vyúčtování oče
kávat opravdu s obavami.

PETR DUBSKÝ, atletika SC Radotín
Pro atletiku bude rok 2023 jedním 
z  nejvýznamnějších v  její historii. 
Nejenže nás bude čekat oslava 60 let 
založení oddílu, ale měla by být dokon
čena rekonstrukce atletického stadionu, 
která začala na konci roku. Díky tomu 
čekáme i  rozvoj oddílu. Po sportovní 
stránce budeme očekávat rozlosování 
2. ligy, kde závodí radotínští muži. 
Rády by je napodobily i  ženy, pokusí 
se vyhrát přebor a  postoupit z  baráže 
o  2.  ligu. V  mládežnické části budou 
opět soutěžit družstva mladšího žac
tva, starších žáků i  žákyň, dorostenců 
a  dorostenek. Individuálně nás čekají 
halové přebornické závody i  republi
kové šampionáty. Na venkovní dráze 
bychom opět rádi rozšířili medailovou 
sbírku z  republikových šampionátů. 
Velkým cílem bude účast našeho oště
paře Ondřeje Kříže, aktuální mládež
nické jedničky v  ČR, na mistrovství 
Evropy juniorů v  izraelském Jeruza
lému.

ONDŘEJ MIKA, lakros LCC Radotín
Lakrosový klub Custodes chce opět 
potvrdit svou pozici a obhájit mistrov
ské tituly v  ženském lakrosu a  boxla
krosu. Vrcholem mužské sezóny je 
fieldlakrosové mistrovství světa v ame
rickém San Diegu. Od 2. do 9. července 
bude Praha hostit mistrovství Evropy 
dívek do 21 let. Předpokládáme, že 
v  obou reprezentačních výběrech se 
objeví i řada radotínských hráčů a hrá
ček. Tým LCC Girls se s velkou prav
děpodobností nominuje na Evropský 
pohár mistryň. Tréninky i soutěže dětí 
a  juniorů běží a  doufáme, že nadále 
poběží bez omezení. Na přelomu čer
vence a  srpna chystáme tradiční letní 
soustředění. Memoriál Aleše Hřebes
kého by měl být mimořádně kvalitní. 
Měly by se vrátit kanadské týmy Green 
Gaels a Nova Scotia Privateers a účast 
přislíbil i  irokézský tým Six Nations 
River Rats.

MIROSLAV KNOTEK, Sokol 
Radotín
Máme radost, že se rozeběhla pravi
delná cvičení, a  doufáme, že zájem 
i nadále potrvá. Rádi uvítáme všechny 
zájemce o  cvičení i  ty, kteří by měli 
zájem zapojit se jako cvičitelé. V  roce 
2024 se uskuteční XVII. všesokol
ský slet, v  roce 2023 tedy začnou pří
pravy a  nácviky skladeb. Průběžně 
se snažíme areál sokolovny vylepšo
vat a  rekonstruovat. Dokončujeme 
výměnu okapů, svodů a  oplechování 
atik a  říms, nainstalovali jsme nádrže 
na jímání dešťové vody a pokračujeme 
s  drenážemi kolem budovy. Druhou 
etapu téhle akce bychom rádi dokončili 
v novém roce. Samozřejmě také zápo
líme s cenami energií. Snažíme se opti
malizovat režim vytápění sokolovny, 
plánujeme změnu osvětlení hřiště na 
úspornější LED reflektory, uvažujeme 
o  investici do fotovoltaických panelů. 
Všechno ale záleží na tom, jaké se 
podaří získat finanční prostředky.

Jaké sportovní výzvy přináší radotínským sportovcům nový rok? Atleti se právě pouštějí do rozsáhlé rekonstrukce na stadionu, 
nová bude nejen dráha, ale také všechny sektory pro skokanské či vrhačské disciplíny. Tradičně mezinárodní program plánují 
lakrosisté. Menší či větší omezení však sportovním oddílům přinášejí drahé energie – například tenisté kvůli vysokým nákladům 
nepostavili letos na zimu nafukovací halu.

MOJMÍR HNILICA, 
badminton TJ Sokol 
Radotín
Badmintonová sezona 
je v  polovině, takže 
se budeme zúčastňo
vat celorepublikových 
turnajů jednotlivců 
a  dohrávat soutěže 
družstev dospělých. 
Opět požádáme o zří
zení Sportovního stře
diska pro talentované 
hráče ve věku od 7 do 
14 let. Střediska jsou 
finančně podporována 
Národní sportovní 
agenturou a mají za cíl 
poskytovat mladým 
hráčům lepší pod
mínky k badmintono
vému růstu. 

Čeká nás zajištění několika mlá
dežnických turnajů v radotínské hale, 
které tradičně pořádáme. V dubnu by 
mělo naše družstvo dospělých bojo
vat v  baráži o  postup do extraligy 
smíšených družstev a mladé družstvo 
dospělých startující v  pražské regi
onální lize, složené pouze z  doros
tenců, se pokusí vyhrát kvalifikaci 
o postup do vyšší soutěže.

Zatím jsme nemuseli zvedat pří
spěvky, uvidíme, jak to bude v  roce 
2023, ale vzhledem k nárůstu cen za 
pronájem ve sportovní hale se zvý
šení příspěvků patrně nevyhneme. 
Snažíme využívat maximálně růz
ných dotačních programů na fungo
vání sportovních oddílů.

Asi nejvíc nás teď trápí úbytek dětí, 
po covidu se část hráčů už do haly 
bohužel nevrátila. Je to současný 
nepříjemný trend na všech sportovi
štích. Děti si zvykly trávit svůj volný 
čas venku, bez pravidelného a  orga
nizovaného tréninku. V  tom vidíme 
velké negativum, a  pokud rodiče 
nebudou na děti trochu „tlačit“, 

může za pár let být řada sportovišť 
poloprázdná. Snažíme se získat nové 
mladé badmintonisty jak do oddílu, 
tak do přípravky formou školního 
kroužku. Snažíme se zapojovat starší 
hráče jako asistenty trenérů, což se 
docela daří. Na prázdniny chystáme 
pro mládež dvě týdenní letní soustře
dění a příměstský kemp.

DAVID ZÁBRANSKÝ, basketbal 
BK Wolves Radotín
Pozornost bude v  novém roce, 
zejména pak v jarním období, upřena 
hlavně na Atým mužů Wolves, kteří 
v druhé národní lize mužů vstoupí do 
bojů playoff a pokusí se druhou ligu 
opět vyhrát. Po loňském nezdaru ve 
finále proti Liberci jsme kádr notně 
posílili a  úspěchem bude letos pouze 
postup do první ligy. V  rámci mlá
dežnické akademie nás čeká premiéra 
v národní žákovské lize U15. Dále pak 
doufám, že budeme poprvé v historii 
klubu usilovat o  extraligu v  kategorii 
U14. Všechna ostatní chlapecká druž
stva U11, U12 a U13 budou pokračo
vat v pražských soutěžích. 

MICHAL ŘEŘICHA, SOFTBAL RSK
V  ženské části oddílu byla letošní 
sezona především ve znamení sklá
dání a doplnění týmu. Z  jiných týmů 
se k  nám vrátilo pár zkušených hrá
ček a  zároveň jsme nabrali i  hráčky 
nové, které se po pár letech vracely 
k našemu sportu. Ambicí ve třetí lize 
bylo dostat se do finálového turnaje 
a  složit konkurenceschopný tým. 
Nicméně naše „áčko“ žen nakonec 
doslova ovládlo divizi západ. Z  pěti 
turnajů jsme čtyři vyhráli a  jednou 
skončili druzí. Během sezony se tak 
změnil plán na boj o druhou ligu. Ve 
finálovém turnaji jsme bohužel pro
hráli finálový zápas proti Brnu, ve kte
rém šlo o postup do druhé ligy. Avšak 
pro letošní sezonu je ještě jedno volné 
místo v druhé lize, které bude pravdě
podobně nabídnuto nám jakožto týmu 
na konečné druhé pozici 3. ligy. Pova
žuji tak tuto sezonu za velmi úspěš
nou a  nemůžeme se dočkat sezony 
příští. Rádi bychom rozšířili působ
nost radotínských děvčat i do mládež
nických kategorií. Pokud tedy máte 
zájem a  chcete zapsat svou dceru na 
tento krásný sport, napište na email:  
softball.radotin@gmail.com.

PAVEL ŠVITORKA, volejbal RSK
Volejbalový oddíl rozšířil členskou 
základnu na 130 mládežníků a navý
šil počet družstev v  soutěžích. Na 
začátek března je naplánováno obno
vení Maškarního sportbálu, který 
byl přerušen koronavirovou pande
mií. Na magistrát jsme podali žádost 
o dotaci na zvýšené provozní náklady 
a  dobudování beach areálu o  dvou
řadé tribuny.

KAREL ŠVEJKOVSKÝ, basketbal 
RSK
Oddíl basketbalu Radotínského spor
tovního klubu v roce 2023 čeká obvyklý 
program v radotínské sportovní hale, 
kde náš oddíl působí. Zúčastníme se 
mládežnických a  dospělých soutěží, 
v  srpnu uspořádáme soustředění pro 
mládež formou příměstského tábora. 
Na příští rok chystáme oslavu 75 let 
existence našeho oddílu, veteráni se 
zúčastní na jaře turnaje v  Klatovech. 
Dále bychom chtěli vytvořit dívčí 
družstvo, naši přípravku v  současné 
době navštěvuje několik talentova
ných dívek.

ANNA WALLOVÁ, tenis LTC Radotín
Naším hlavním plánem pro rok 2023 
byla výstavba nové přetlakové trojhaly, 
která by navýšila kapacitu herních 
hodin pro oddíl, trenéry i  veřejnost 
a hlavně nahradila již přesluhující jed
nohalu. Tento plán jsme však nuceni 
odložit. Situace s  energiemi výrazně 
ovlivnila celý minulý rok, narušila eko
nomiku klubu a  zrušila letošní zimní 
tenisovou sezonu. Poprvé za 20 let jsme 
nepostavili halu v zimě. Uvidíme, jak se 
bude situace vyvíjet dále, a těšíme se na 
jaro a připravené kurty.

JANA ŠALOMOVÁ, Vodácký oddíl
V  novém roce plánujeme rozšíření 
dětského vodáckého kroužku, spo
lečné zájezdy na tuzemské i  zahra
niční řeky. V  letošním roce jsme 
uspořádali týdenní zájezd na albánské 
vodní toky za účasti 20 členů, v příš
tím roce plánujeme zájezd na chor
vatské nebo polské řeky. Od dubna 
do září jsme poskytli ubytování ukra
jinským uprchlíkům v  části loděnice, 
což se projevilo výrazně ve spotřebě 
elektrické energie a zvýšení záloh, což 
budeme v současné době řešit. 

(red)

Radotín nabízí nebývale široké sportovní vyžití.
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Boxlakrosový titul zůstal v Radotíně, mistrem jsou LCC Wolves

Pro letošní ročník Národní 
boxlakrosové ligy byly dva ra
dotínské týmy sestaveny jako 

vyrovnané a vzhledem k absenci pře
stupního termínu před playoff toto 
počáteční rozdělení zůstalo až do 
konce soutěže. Liga se rozšířila o ně
mecký tým Berlin Spreewölfe, účast
nily se i týmy Vienna Monarchs a Bats 
Bratislava a podstatnou část soupisky 
Pardubic tvořili hráči z  Polska. Do 

LCC Wolves porazili na konci listopadu v napínavém finále Národní 
boxlakrosové ligy TJ Malešice 19:14, a pohár pro českého mistra si tak už 
sedmnáctou sezónu v řadě hoví v sokolovně. Tým LC Custodes v zápase 
o třetí místo nakonec podlehl Jižnímu Městu 13:17.

soutěže se zapojil rekordní počet zá
mořských hráčů, kteří v Praze studují. 
To bylo přínosem jednak pro Zbraslav 
a jednak pro Malešice, dva Američané 
oživili i hru Wolves.

Díky tomu všemu byla základní 
část ligy vyrovnanější a přinesla řadu 
překvapivých výsledků. Hlavním fa
voritem byli Custodes, vedení Do
minikem Peškem, s řadou zkušených 
hráčů. Ti nakonec ze šestnácti zápasů 

utrpěli jen tři porážky: od Pardubic, 
kam odjel tým jen s  velmi omeze
nou soupiskou kvůli zraněním, těsně 
od Jižního Města a  od radotínského 
rivala Wolves. Celkových 39 bodů 
ale znamenalo, že Custodes byli do 
playoff nasazeni z  prvního místa. 
Druhé místo si zajistily po solidních 
výkonech Malešice, třetí skončilo Již
ní Město. Wolves, mezi jejichž hlav
ní opory patřili brankář Josef Slavík 

a útočníci Jakub Výmola a Jiří Loskot, 
měli výsledky v základní části výraz
ně kolísavější a  na čtvrté postupové 
místo se dostali díky náskoku jedno
ho bodu před bratislavskými Bats.

První a  čtvrté místo radotínských 
týmů znamenalo, že se v  semifinále 
ligy střetly mezi sebou. Na soupisce 
Custodes chybělo pro playoff něko
lik opor, hlavně útočník Pavel Srch 
a  obránce Martin Malinovský, úplně 
fit nebyl ani Martin Hodaň. Naopak 
Wolves byli v plné síle a na závěreč
ný víkend se dokázali zkoncentrovat. 
Už v první půli bylo jasné, že Wolves 
tentokrát Custodes předčí. Vyhráli ji 
15:7. Po přestávce se sice Custodes 
zvedli a trochu snížili, ale závěr zápa
su patřil opět týmu v  bílých dresech 
a  celkové skóre se zastavilo na údaji 
25:14. Největší nebezpečí pro branku 
Wolves představoval Lukáš Kučera, 
zatímco Dominika Peška dokázali 
Wolves celkem úspěšně uhlídat.

Druhé semifinále mezi Malešicemi 
a Jižním Městem bylo velkým bojem 
v  bouřlivé atmosféře. O  půli vedli 
„Jižňáci“ o gól a pak rychle odskoči
li na 10:7, ale Malešičtí se nenechali 
zlomit a  dotáhli. Klíčový byl závěr 
třetí čtvrtiny a  začátek čtvrté, kdy si 
Malešice vybudovaly náskok 15:11 
a  vedení uhájily do konce zápasu za 
stavu 17:14.

V zápase o bronz sice skóre otevřel 
Dominik Pešek, ale Jižní Město od
povědělo třemi góly. Jižňáci působili 
svěžeji a  domácí publikum je hnalo 
dopředu. Snahy Custodes v  útoku 
mnohdy končily nepříliš nebezpeč
nými střelami do brankáře Bartušky. 
Jižní Město si postupně vybudova
lo vedení až o  sedm gólů. To se sice 
hlavně v  závěrečné čtvrtině povedlo 

radotínskému týmu trochu zkorigo
vat, ale na obrat už to nestačilo, a Již
ní Město tak nakonec získalo bronz 
po výhře 17:13.

Finále začalo mohutným a  úspěš
ným náporem Malešic. Když v  čase 
4:27 zvyšoval Ondřej Podroužek už 
na 4:0, nevypadalo to s  radotínským 
týmem vůbec dobře. Rozjeté Maleši
ce přibrzdil až v sedmé minutě gólem 
Vojtěch Vošmik, ale o  půl minuty 
později opět skóroval soupeř. Wolves 
se ale nesesypali. Jan Huleš, Jiří Lo
skot a  Jiří Koštál zařídili, že po prv
ní čtvrtině ztráceli Wolves jen jeden 
gól. Malešice přišly s  dalším tlakem 
po přestávce a  třemi góly si zase vy
budovaly odstup Ani ten však Wolves 
nezlomil a dokázali dotáhnout na 8:8. 
Do půle přidali oba soupeři po gólu.

Přestávka vnesla do hry Wolves 
klid a  sebevědomí. Ve třetí čtvrtině 
výrazně zlepšili obranu a Josef Slavík 
se rozchytal k  výbornému výkonu. 
A když se přidalo proměňování šancí, 
najednou byli Wolves na koni a vedli 
12:9. Malešice se ale zvedly a po trefě 
Kryštofa Adamiece byl deset minut 
před koncem hrací doby stav zase 
vyrovnaný – 13:13. Na vyrovnávací 
gól ale za minutu odpověděl Antonín 
Gottwald a Wolves pak v pravidelném 
tempu přesně po 60 vteřinách nasáze
li další čtyři góly a  závěr zápasu zís
kali pod svou kontrolu. Za Malešice 
přidal ještě jeden gól Christian Byrne, 
ale Jan Huleš zpečetil výsledek 19:14 
střelou do prázdné branky a  mohly 
vypuknout radotínské oslavy.

Díky Wolves zůstává pohár pro mi
stra boxlakrosové ligy sedmnáctým 
rokem v Radotíně. 

Ondřej Mika

Sport

Gaspi vylezl na Etnu 
a sjel dolů na kole

Chuchelské závodiště patřilo 
podruhé běžcům

Radotínský extrémní cyklista 
Richard „Gaspi“ Gasperotti se 
zamiloval do sopek. Na kole už 

sjel kdeco, vícekrát startoval na nej
těžším freerideovém závodu Red Bull 
Rampage. Loni se vydal za novými 
cyklistickými zážitky na Etnu.

Své horské kolo Mondraker Su
perfoxy vzal na záda a  stoupal s  ním 
nahoru z nadmořské výšky 1800 me
trů po svahu čnícím až přes tři tisíce 
metrů nad mořem. Čím Gaspiho za
ujala nejvyšší činná sopka v  Evropě? 
Proč se vydal právě na Etnu a riskoval 
nebezpečný sjezd? „Protože může
me. A když můžeme, měli bychom to 
udělat. Tak to prostě je,“ říká Richard 
Gasperotti. 

Radotínští atleti opět po roce 
uspořádali krosový závod na 
dostihovém závodišti ve Velké 

Chuchli. Ten se běžel jako Přebor Pra
hy v přespolním běhu. Sešlo se na něm 
několik výborných běžců z celé Prahy 
včetně pěti loňských medailistů z  re
publikového šampionátu a tří českých 
reprezentantů.

Kromě velmi kvalitního obsazení 
narostl v porovnání s rokem 2021 také 
počet účastníků. Na start se v  18  ka
tegoriích postavilo celkem 473 běžců. 
Čekaly na ně tratě dlouhé od 100 me
trů po šest kilometrů. Vedly po do
stihovém závodišti, vnitřní travnatou 

Plán extrémního cyklisty překvapil 
i  lidi žijící ve městě u sopky. „Ptali se 
nás pořád dokola, proč chci nahoru na 
sopku s kolem na zádech. Tvrdili, že je 
to nebezpečné a že na to potřebujeme 
24 hodin. Udělali jsme to z toho důvo
du, že jsme to udělat chtěli. A také pro
to, abychom to dokázali všem, kteří se 
nás pořád na to ptali.“ 

Dostat se na okraj kráteru a spatřit 
ho na vlastní oči prý bylo nepopsa
telné a  neuvěřitelné. Z  jeho výstupu 
a  následného sjezdu vzniklo video 
a množství fotek. „Pokud se naším fil
mem podaří zvednout z  pohovky as
poň jednoho člověka, pak se vyplatilo, 
co jsme udělali,“ uzavírá Gaspi. 

(red)

plochou, přes klusáckou dráhu i  pís
kem. Letošní ročník byl lehce okoře
něn sněhovým popraškem, což uděla
lo trať ještě o něco těžší a klouzavější.

„Přijeli se podívat také zástupci 
Českého atletického svazu, kteří se 
společně s  běžeckými reprezentanty 
shodli na vysoké kvalitě závodů jak 
po organizační stránce, tak i  co se 
týče samotné trati a jejího umístění,“ 
říká Petr Dubský, předseda radotín
ského atletického oddílu a  zároveň 
i  ředitel chuchelského závodu. Ten 
si pochvalovali atleti i  trenéři napříč 
všemi zúčastněnými oddíly. Svědčí 
o  tom zvyšující se zájem a  naplně

nost některých kategorií – například 
v  mladších žákyních startovalo cel
kem 90 závodnic. 

„Přestože jde o  finančně i  organi
začně náročnou záležitost, protože trať 
se zázemím připravujeme den předem 
a  na samotnou organizaci je potřeba 
téměř 30 lidí, určitě budeme přespol
ní běh pořádat i  v roce 2023. Děkuji 
městské části PrahaRadotín za fi
nanční podporu této prestižní akce 
našeho oddílu i  vedení Chuchle Aré
ny v čele s paní Andreou Diduchovou 
za vstřícnost a pomoc při organizaci,“ 
uvádí Petr Dubský. 

(atl)

V hale Jižního města slavili LCC Wolves.
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Jízda dolů po sopečné strusce
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Běžci vystřídali koně na chuchelském závodišti.
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Adventní koncerty, trhy a Mikuláš Zuzana Bydžovská 
v roli prezidenta

Vítání občánků 
a setkání se seniory

Radotínský advent byl jako 
tradičně plný zajímavých 
akcí, odstartoval jej předvá

noční koncert sopranistky Markéty 
Fassati. Druhá adventní neděle pat
řila opět v  Koruně Štěpánu Rakovi Radotínská herečka Zuzana By

džovská vystoupila v  Koruně 
v hlavní roli hry Očistec si za

slouží každý. Hraje v ní zatracované
ho prezidenta nápadně připomínají
cího právě končící hlavu státu. 

Radnice přivítala čtyřiadva
cet dětí. Rodiče se zapsali do 
pamětní knihy a  z  rukou sta

rosty Karla Hanzlíka převzali pro své 
novorozence zlatý přívěsek, pamětní 
knížku a  maminky dostaly květinu. 

a  třetí vánoční zpívání obstaral sbor 
SUDOP v  kostele sv. Petra a  Pavla. 
Doprovodil ho adventní trh se 
stánky nejen se svařeným vínem, na 
venkovním pódiu před historickou 
školní budovou se vystřídaly děti 

z  mateřských škol, koledy zazpívala 
také kapela Euphorica. Na Fajnovém 
dvoře Koruny se slavil advent spojený 
s návštěvou Mikuláše. 

(red)

Na své si v prosincovém programu 
Koruny přišli také příznivci předsta
vení Zmražovač v podání kočovného 
divadla Ad Hoc. To se do Radotína 
vrací opakovaně a vždy si nachází po
četné publikum. 

(red)

V  předvánočním čase se vedení rad
nice vydalo také za místními seniory. 
V  domě s  pečovatelskou službou se 
konalo předvánoční posezení s klienty 
pečovatelského domu, které doprovo
dila svou hudbou kapela Bartet. 

(red)

Adventní trhy a kulturní program doprovodily třetí adventní neděli.

Druhý adventní koncert patřil Štěpánu Rakovi. 

Markéta Fassati, Honza Jareš (zpěv a klavír) a Roman Fojtíček (saxofon) na prvním adventním koncertu v Koruně
Zuzana Bydžovská v mrazivé satiře Očistec si zaslouží každý

Zmrazovač nabízí klasické operní melodie v komickém přebásnění.

Vítání občánků na radnici

Starosta Karel Hanzlík při setkání se senioryDo Koruny přišel za dětmi Mikuláš.
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