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geologického průzkumu by mohlo mít zásadní vliv
na konečnou hodnotu díla. Na konstrukci lávky
bude použit beton s ocelovou konstrukcí.
Vážení sousedé,
dovolte mi, abych Vás přivítal u dalšího
vydání Radimských listů. Pro začátek opět stejné
téma a tím je konečná oprava mostu. Konečně se
začalo s omítáním zídek. Tato konečná úprava byla
dohodnuta na konci dubna. Oprava měla být
dokončena v teplých měsících letošního roku.
Bohužel se tak ale nestalo. Pracuje se až nyní
v sychravém počasí, sám jsem velmi zvědavý, jak
dlouho nová omítka vydrží.

geologického průzkumu by mohlo mít zásadní vliv
na konečnou hodnotu díla. Na konstrukci lávky
bude použit beton s ocelovou konstrukcí.
V současné době architekt Ing. Kužel zpracovává
výkaz výměr, který je nutný pro provedení
výběrového řízení. Ing. Kužel projektoval lávku
v Miškovicích. Tato lávka byla v minulém roce
oceněna titulem Stavba roku kolínska.

V současnosti je vyhlášené výběrové řízení, které
se týká zpracování projektové dokumentace na
Sportovní areál. Práce na zpracování projektu
nebude nikterak krátká. Od podpisu smlouvy bude
trvat asi půl roku. Lhůta je dlouhá vzhledem
nutnost vyjádření různých institucí. Teprve po
zpracování projektové dokumentace můžeme
soutěžit zhotovitele.

Nakonec ještě informace o opravě kaple. Vnitřní
výmalba je v hlavní lodi ukončena. Restaurují se
vstupní
dveře.
Nyní
probíhá
výměna
degradovaných kamenných kvádrů za nové.
Celková oprava by měla být ukončena na konci
října. Do nových prostor se budeme moci poprvé
podívat při příležitosti uspořádání adventního
koncertu, který proběhne 2. prosince. Po dohodě
s panem farářem bude kaple vysvěcena v průběhu
příštího roku.

Další výběrové řízení. V tomto případě je vyhlášené
na zpracování projektové dokumentace pro
Intenzifikaci ČOV (čistírny odpadních vod). Pod
tímto názvem se neskrývá nic jiného, než projekt
na vybudování nové čistírny včetně rekonstrukce
přečerpávacích kanalizačních šachet. V rámci
projektu budeme také hledat řešení pro omezení
zápachu z kanalizace prioritně v ulici Sportovní.
Dále pracujeme na projektu lávky pro pěší směrem
k lokalitě Donava. Máme zpracovaný geologický
průzkum. To je jeden z nejdůležitějších dokumentů
pro následnou stavbu. Podle tohoto průzkumu je
totiž navrženo založení lávky. Opomenutí

Jsme těsně po volbách do zastupitelstva
Středočeského kraje. Tyto volby se každého
Středočecha bytostně dotýkají, aniž by si
uvědomoval jejich důležitost. Právě proto je
volební účast tak nízká. Snad to bude i tím, že voliči
jsou již znechuceni sliby a krátkozrakým
podbízením. Příchozím voličům moc děkuji za
podporu, kterou jste mi projevili. Počtem
preferenčních hlasů jsem byl mile překvapen.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Martin Sýkora

Kuňky zazpívaly po boku The Velvet
Underground Revival
Radimští byli po léta zvyklí na zábavy a
koncerty. Starší rockeři si je pamatují
v zámecké zahradě, mladší generace pak na
nedalekém parketu na místním fotbalovém
hřišti. Snad nikdy se však koncert neuskutečnil
přímo na nádvoří zdejšího zámku. Tentokrát
ano. Pozvání přijala kapela The Velvet
Underground Revival Band Praha.
Pro Radim bylo ctí přivítat kapelu,
která vznikla již v roce 1987 spojením
muzikantů z legendárních Plastic People of the
Universe, Garage a DG 307. Inspirací této
kapely jsou do dnešních dní hity newyorské
kapely, která ovlivnila nejednu generaci.
Legendární hudebníky uvedla poprocková
kapela Ising z Prahy.
Publikum bylo na počátku zdrženlivé,
postupně však příznivci hudby sebrali odvahu
a přišli blíž k pódiu. Mnozí se začali pohupovat
v kolenou, pokud znali text, také si
pobrukovali. Někdo v příjemné teplé noci
raději seděl a stejně jako ostatní si užíval
atmosféru hudebního večera spojeného
s romantikou zámeckého nádvoří. Někteří se
už na začátku hudební produkce usadili do
prostor kavárny či její terasy, kde měl hudební
večer později končit. I sem doléhaly tóny
hudby.
Po hodinovém koncertě přišel na řadu
The Velvet Underground Revival. Zámeckým
nádvořím zazněly hity jako například Pale Blue
Eyes. Návštěvníci pozvolna začali tancovat.
Ačkoli v prostoru renesančního venkovského
sídla nebylo úplně plno, ten kdo přišel, si
výjimečný
hudební
zážitek
užíval.
A o výjimečný zážitek opravdu šlo. Kapela totiž
odehraje jen několik málo koncertů za rok,
jelikož muzikanti jsou zaměstnáni ještě dalšími
hudebními projekty.
S kapelou v Radimi navíc zazpívaly
také děti z chotutického pěveckého sboru
Kuňky. Jejich krásné hlasy doplnily hlas
zpěvačky Elišky Rothové při skladbě Perfect
Days. Dětští zpěváci měli jako obvykle velký
úspěch a byli odměnění velkým potleskem.
Fanoušci si navíc žádali další píseň ve
společném znění. Té se bohužel nedočkali.

V závěru teplé zářijové noci navodila
atmosféru Paříže francouzská kapela Namaz
Pamous, která zahrála na terase zdejší
kavárny. Tady pak lidé do brzkých ranních
hodin poslouchali tóny příjemné hudby.
Zdroj:
http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/chotutickekunky-zazpivaly-po-boku-the-velvet-undergroundrevival-20160913.html
Text a foto: Lucie Mašínová

Radim v pohybu má
za sebou druhý ročník
Běh obcí a přilehlým okolí
se konal již podruhé
Jak se druhý ročník
vydařil? To nám prozradil
jeden z pořadatelů Michal
Zedník.

Radim v pohybu má za sebou druhý
ročník, byl úspěšnější než ten první?
Myslím, že ano. Minimálně z pohledu
počtu zúčastněných běžců, kterých bylo ve
všech kategoriích devadesát. Účast se tedy
téměř zdvojnásobila.
Změnilo se něco od loňského roku?
Nic zásadního, trať zůstala stejná. Snad se
nám letos povedlo zlepšit servis pro
závodníky.

Běh se jmenuje „Radim v pohybu“,
neuvažujete kromě běhu přidat i jinou
disciplínu? Případně udělat seriál Radim v
pohybu, kdy by si startující několikrát do
roka absolvovali různé sporty?
O tom jsme zatím neuvažovali, v
současnosti nás plně vytěžuje trénování
fotbalové mládeže.
Zaslechla jsem, že by byl zájem i o závod
canicross, neuvažovali jste o něm?
O canicrossu neuvažujeme.
Běžely se dětské trasy a poté hlavní
závody na 5 a 10 km. Co nějaký kratší
závod pro nesportovce?
Už několik lidí projevilo zájem o kratší
rodinný běh. Trať už máme vymyšlenou,
jen to musíme zapracovat do časového
programu závodů. Takže snad příští rok.

Objevily se na závodě stejné tváře?
Ano. Velmi nás potěšilo, že se někteří
závodníci do Radimi vrátili. Stejně rádi
jsme přivítali nové běžce. Letos byl náš
závod zařazený do série závodů o pohár
GP Kolín, a také díky tomu vzrostl počet
startujících.
Obhájil někdo loňské úspěchy nebo jste
zaznamenali nová prvenství?
Na 10 km obhájil prvenství Jiří Miler, který
stanovil rekord trati na 35:48. V ženské
kategorii zvítězila na 10 km Iva Kroužilová
v čase 47:07. Na 5 km zvítězili Vlaďka
Dotlačilová a Radim Seidl. Podrobné
výsledky a informace o závodě si můžete
prohlédnout
na
http://radim-vpohybu.webnode.cz.

Jak dlouho před závodem se začíná nový
ročník organizovat?
Náš závod není veliký. První přípravy
začínají asi dva měsíce předem, ale
největší nápor je poslední tři týdny.
Kolik lidí se na organizaci zhruba podílí?
Na organizaci se podílelo přes 20 lidí, ať při
přípravách nebo při samotném závodu.
Nebudu zde všechny vyjmenovávat, ale
chtěl bych jim ještě jednou moc
poděkovat. Bez nich by se závod nemohl

uskutečnit. Musím samozřejmě poděkovat
také sponzorům, kteří nás letos podpořili.
Proč jste vybrali pro běh zrovna zářijový
termín?
Už podruhé jsme vybrali termín týden
před slavným závodem v Běchovicích. Trať
v Radimi je poměrně náročná, a proto je to
výborný trénink právě na Běchovice.
Sám jste běžec, zúčastnil jste se běhu?
Ano, společně s několika dalšími
pořadateli jsme běželi, ale je těžké skloubit
organizaci s účastí v závodě. Uvidíme, jestli
to půjde i příští rok.
Jak jste se v radimském běhu umístil a byl
jste od té doby ještě někde závodit?
Obsadil jsem 14. místo. Minulý týden jsem
byl v Běchovicích.
Chtěl bych pozvat všechny malé i velké
běžce příští rok v září do Radimi.

MILÍ PRVŇÁČCI, PŘEJEME
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ NA
ŠKOLNÍ CESTĚ!

Mrzáci drtí soupeře
Silný petanqueový tým, který si říká Mrzáci
se ničeho nebojí. Drtí soupeře nejen na
domácím turnaji, ale také za humny. První
letošní úspěch tým zaznamenal v
Litomyšli, kde skončil sedmý v konkurenci
dvaatřiceti týmů. V cizím prostředí si mezi
domácími hráči vedli Martin Doležal, Pavel
Brodecký a Kristina Sýkorová více než
skvěle.
Svou formu potom potvrdili na počátku
září na dalším turnaji, který se odehrál v
České Třebové. Mezi devatenácti týmy
vybojovali pomyslné stříbrné medaile.
Věřili si také v domácím prostředí a
dokázali, že na to mají. V konkurenci
sedmi týmů a hráčů, které povětšinou
znají získali titul nejcennější. Vybojovali
totiž prvenství. Jako druhý skončil letos
tým Matylda a jako třetí pořadatelští
Sharks of Radim. Od loňského roku se tak
příliš nezměnilo, druhá a třetí příčka
zůstala stejným týmům.
Ačkoli jde především o zábavu, nechyběly
na radimském turnaji emoce. Mnohdy
hráči hru brali vážněji, než bylo třeba. I
přes drobné sportovní rozepře si hru
nakonec všichni užili. Ať už zvítězili nebo
prohráli. Šlo přeci hlavně o to, užít si
společný čas a pobavit se.
Zpět k týmu, který hájí barvy Radimi i na
dalších místech republiky. Kdy jim
můžeme opět fandit?
„Letos už se nikam nechystáme. Zase až na
jaře do Litomyšle. Posunout se blíže k
bedně nebo na ni,“ prozradila Kristina
Sýkorová.
(lma)

Co plánujeme?

15.10. Bůčkobraní
21.10. Koncert Jakuba Smolíka
a JOSEFA IX.
2. 12. Adventní koncert v kapli

Čeká nás také:
Lamiponový průvod
Mikulášská besídka
Adventní zpívání u školy
s ohňostrojem na hřišti

Jak si vede starší přípravka fotbalu?
„Do nové sezony 2016/2017 jsme vkročili
letním soustředěním v Horní Branné a to
11. - 14. srpna,“ řekl trenér týmů Jan
Žoudlík s tím, že v Krkonoších trénovalo
třináct kluků. „Myslím, že se na místě vše
vydařilo jak po fotbalové stránce, tak i
volnočasově. Kromě fotbalu jsme mimo
jiné sbírali houby, opékali vuřty a prostě
jsme si to vše všichni náramně užili,“
popsal Jan Žoudlík.
Podle jeho slov tým starší přípravky
vychází ve velké části z loňské mladší
přípravky, kterou doplnili o nové tváře.
„Tým tvoří celkem 20 dětí r. 2007
(převážně), 2006 a dvě děvčata 2005,“
řekl.
V nové sezoně by trenér chtěl sjednotit
tým. Dalším cílem je zvyknout si na větší
míč a hřiště. „Samozřejmě bychom chtěli
navázat na velmi úspěšnou loňskou
sezonu jak herně, tak výsledkově. Letos to
bude těžší než loni. Uvidíme, jak se s tím
všichni dokážeme poprat a prosadit se,“
vyjádřil se Jan Žoudlík a na závěr dodal.
„Klukům věřím, fotbal je baví a to je
nejpodstatnější.“
(lma)

Pstruh z koupálka aneb chyť si
svou rybu
Radimští chytali na
zdejším koupališti
pstruhy
již
podruhé. Mnozí si
na nich na místě
také pochutnali,
jiní si je odnesli s
sebou domů. Pro
ty, co nemají ryby
v
oblibě
byl
připravený guláš a

nechyběla ani bůčková pomazánka. Na
své si tentokrát přišli i milovníci sladkostí.
Co se týče samotného chytání ryb, u
břehu byly k vidění hlavně děti, kteří své
úlovky tahaly z vody za asistence
dospělých.

Cíl pro sezonu? Chci do áčka
Tampy, věří si Mašín
V roce 2014 ho draftovala Tampa a
obránce Dominik Mašín odešel do
neznáma. Nebylo to pro něj lehké. Jiný
jazyk, jiní lidé, jiné jídlo. Bývalý Slávista se
ale nenechal odradit, šel si za svým. A
vyplatilo se. V loňské sezoně nasbíral v
kanadské OHL v 64 zápasech 43
kanadských bodů a výrazně si řekl o místo
v A-týmu loňského finalisty Východní
konference. „Hrát za Tampu je můj sen.
Musím makat a ukázat všem, že na to
mám,“ říká odhodlaně.
Každé léto se vracíte do České republiky,
jaké je propojení světů mezi Amerikou a
Českem?
Je to rozdílné, mám tu v Česku hodně
kamarádů, takže se sem vracím hodně rád.
V Americe je to o hodně jiné. Ať už jde
třeba o jídlo nebo o chování lidí. Ale
vždycky se budu rád vracet sem do Česka k
rodině a ke kamarádům. Když jsem v
Americe, tak jsem stále v kontaktu s
rodinou a přáteli z Česka a stejně i naopak.
Jaký je život v Americe pro hokejistu z
Česka?
Doteď jsem žil v Peterborough, ale teď
budu na farmě Tampy v Syracuse. Bydlel
jsem u jedné rodiny s kamarádem, kde to
bylo skvělé, protože se o mě starali a ve
všem mi pomáhali. Ale když jsem přijel,
tak jsem měl velké problémy s jazykem.
První dva měsíce jsem tak dobře anglicky
neuměl. Nejvíc mi pomohli kluci v kabině.
Teď už se dá říct, že s tím nemám
problém.
Jaký byl přechod z juniorského hokeje v
Česku do zámoří a tamního stylu hokeje?
Je to jiný hokej. Je více založený na fyzičce
a také je tam menší hřiště, tudíž je na
všechno méně času. Já jsem si na to zvykl
docela rychle.

V čem jsou tyto dva hokejové světy
podobné?
Je hodně podobných cvičení, ale hokej je
to vcelku jiný. Víc se nastřelují puky a dost
se napadá. Je hodně rozdílů od hokeje v
Evropě a v zámoří.
Mohl byste vysvětlit, kde jste hrál tuto
sezónu a jaký je rozdíl mezi AHL a OHL?
AHL je farma týmů z NHL, tudíž seniorský
hokej. OHL je kanadská juniorská liga. Když
je tedy hráč draftovaný a je v juniorských
kategoriích, jde do OHL. Po podepsání
smlouvy spadá pod tým z NHL a hraje buď
tam v a-týmu, anebo na připadající farmě.
Já jsem letos odehrál sezónu v OHL, kde
když jsme skončili, jsem jel na pár zápasů
hrát na farmu Tampy.
Jak hodnotíte tuto odehranou sezónu?
Myslím si, že byla povedená a že se mi
dařilo. Mrzí mě akorát, že jsme s
reprezentací prohráli ve čtvrtfinále na
mistrovství světa.
Jaké máte vyhlídky na nastávající sezónu
a vaše působení v A-týmu Tampy?
Doufám, že se ukážu co nejlíp. Teď ze
začátku mě ještě pošlou na farmu, kde
musím co nejvíce makat, abych se dostal
do áčka.
Proč jste zrovna obránce? Nelákala vás
role útočníka nebo gólmana?
Když jsem začínal s hokejem, tak jsem byl
útočník. Trenéři mě pak dali na obránce,
protože jsem vysoký. Nebyla to moje
volba, ale prostě mě tam dali, tak jsem
obránce. (smích)
Máte nějaký hokejový idol?
Když jsem býval menší, tak to byl
bezesporu Jaromír Jágr, protože je to
jednoznačně nejlepší český hokejista všech
dob.

Jak trávíte volný čas při návratu do
Česka?
Kromě tréninků většinou navštívím
kamarády, se kterými jsem hrál tady na
Slavii, a taky lidi co znám mimo hokej v
Praze. Také se potkám s lidmi z okolí
domova. Dost času se snažím trávit se
svojí rodinou, protože je celý rok nevidím.
Proč jste si vybral zrovna Eden a Slavii na
trénování v Česku?
Je to hlavně kvůli tomu, že jsem tu hrál.
Jsem moc rád, že mi trenéři a pak Bukač
dovolili tady trénovat. Chtěl jsem, abych
byl na ledě než odletím. Tréninky i
příprava jsou tady výborné.
Kde jste vůbec udělal své první hokejové
kroky a kdo vás k hokeji přivedl?
Úplné začátky jsem zažil v
Nymburce, odkud jsem šel do Kolína a
poté až sem do Prahy do Slavie. K hokeji
mě přivedli rodiče. Mě se ten sport líbil a
bavil mě, tak jsem u něj i zůstal.
Jak zvládáte odloučení od rodiny, navíc
na takovou vzdálenost? Jak často jste s
rodinou v kontaktu?
Občas si voláme, ale hlavně si píšeme. Já
jsem bydlel už v Praze sám 4 roky na Slavii.
Takže jsem to zvládnul docela v klidu. Na
co jsem si zvykal nejhůř, bylo asi jídlo.

Váš bratr Patrik hraje také hokej, ale
zatím v Česku. Sledujete jeho cestu a jak
to má on s vyhlídkami do dalších sezón?
To určitě. Píšeme si po každém
zápasu. Ptám se ho, jak hrál, jestli dával
gól a tak. Především to taky sleduji na
onlajnech jestli dal branku, nebo asistenci.
Často si po zápasech voláme. Stejně jako
minulou sezónu hraje v Hradci Králové a se
zahraničím se ještě uvidí.
Nemůžeme opomenout, že jste byl
kapitánem reprezentace na juniorském
MS, jaký je to pocit?
Bylo
super
reprezentovat
Českou
republiku, ještě ke všemu jako kapitán. Byl
jsem kapitán už na U18, tudíž už kluci na
mě byli zvyklí.
Trávíte se spoluhráči z reprezentace
někdy čas mimo kempy a zápasy?
Například s Davidem Pastrňákem, Vítkem
Vaněčkem a s Pavlem Zachou, kteří taky
hrají v zámoří, jsme v kontaktu. S Vítkem si
i často voláme, například obden, když se
večer nudíme, protože všichni v Česku už
spí, tak abychom si popovídali.
Zdroj: http://hcslavia.cz/clanek.asp?id=Cil-pro-sezonuChci-do-acka-Tampy-veri-si-Masin-8832
Vydání, autor: 11.9.2016, Barbora
Wolfová, Michal Toman
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