
Vážení  
spoluobčané, 
s určitou nadsázkou 
je možné napsat, že 
letošní rok je u nás 
v Radotíně mimo 
jiné ve znamení lá-
vek. Nové přemostění Berounky bude 
za několik týdnů hotové a já už se těším 
nejen na spojení obou břehů, ale také na 
estetický dojem z této zajímavé stavby. 
Mám pocit, že vzniká opravdu pěkný 
nový symbol Radotína. 

Za práci na nové lávce děkuji archi-
tektu Pleskotovi, projektantu Janatovi 
i stavební firmě, která lávku staví. Usa-
zování ocelové konstrukce na podpěry 
a pilíř bylo opravdovým mistrovstvím 
a ukázkou velké zkušenosti, což mohla 
ohodnotit spousta diváků, kteří se na 
složitý technický přesun a usazení kon-
strukce přišli 1. června podívat.

Symbolické zároveň je, že jakmile 
stavba jednoho mostu skončí, začne 
realizace dalšího. Hlavní město nám 
v květnu schválilo prostředky na lávku 
spojující místo u železničního přejez-
du v centru Radotína s podchodem za 
restaurací Rozmarýn. O druhou část 
investice se postará Správa železnic ze 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Těší mě, že touto druhou letošní 
lávkou splníme další strategický cíl 
a slib a přispějeme k větší bezpečnosti 
chodců a především dětí, které ji budou 
využívat při cestě do školy, aniž by mu-
sely přecházet frekventovanou páteřní 
komunikaci.

Úplnou novinkou, ze které mám 
rovněž velkou radost, je, že se podaři-
lo také, vedle dokumentační přípravy, 
dotáhnout do konce i investiční část 
přestavby atletického zázemí na ra-
dotínském stadionu. K prostředkům 
z hlavního města byly odsouhlaseny 
i finance z Národní sportovní agentury, 
a atleti se tak mohou těšit na moderní 
zázemí pro své disciplíny. Věřím, že 
moderní prostředí, které budou vy-
užívat i zdejší školy, přiláká k atletice 
mnoho nových zájemců hlavně z řad 
školních dětí.

Přeji vám pevné zdraví a klidné dny!
Váš 

Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Práce na lávce finišují
Ladně prohnutá ocelová konstrukce spojená lany s vysokým pilířem vytvoří jeden z nových sym-
bolů Radotína. Lávku přes Berounku začnou v létě využívat chodci i cyklisté.

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 606 324 
www.femat.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

VYKOUPÍME 
VÁŠ OJETÝ VŮZ
ŠKODA Plus

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. 
Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše na protiúčet, nebo v hotovosti. 
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Vseveročeských Teplicích vyro-
bená ocelová konstrukce zamí-
řila 1. června na své cílové 

místo. Na podpěry a pilíř usadil tento 
téměř stotunový most velký jeřáb 
pracující ze zbraslavského břehu. 
Dopolední show si nenechali ujít oby-
vatelé Radotína, kteří obsadili Místo 
u  řeky od schodů pod starou budo-
vou základní školy až skoro k  bistru 
U Ondřeje. 

„Pro mnohé přítomné představo-
valo usazování nové lávky velký záži-

tek. Podobnou vzpomínkou se mohou 
pochlubit někteří naši spoluobčané, 
kteří zažili v  lednu roku 1966 odstřel 
komína staré cementárny v  centru 
Radotína. Barvitě na tuto událost 
vzpomínají do dnešních dní,“ říká sta-
rosta radotínské městské části Karel 
Hanzlík. Ten spolu se svými kolegy na 
radnici převzal předloni na podzim 
od hlavního města práce na přípravě 
nové lávky. Její předchůdkyně měla 
narušenou konstrukci a  vyžadovala 
pravidelné vysoké investice. 

Za zhruba 18 měsíců příprav 
a  samotné stavby začnou patrně 
v  první půlce srpna novou lávku 
využívat chodci i  cyklisté. Její ote-
vření bylo v plánu už na červenec, ale 
nakonec se kvůli změněnému mate-
riálu zábradlí posouvá dokončení na 
začátek srpna. 

Díky mostovce široké čtyři metry 
nabídne lávka dost místa i pro ty, kteří 
ji využijí k  vyhlídce na radotínskou 
přírodu. Autorem podoby přemostění 
je duo architekt Josef Pleskot – pro-

jektant Vladimír Janata (rozhovor s V. 
Janatou naleznete na str. 3). Oba se 
shodují, že stavbě prospěl požadavek 
Povodí Vltavy na posunutí konstrukce 
ještě výše nad hladinu Berounky. 
Ačkoliv se jednalo o  několik desítek 
centimetrů, nový most je více pro-
hnutý a podle autorů působí ladněji.

Lávka je díky použité oceli mno-
hem lehčí a jednodušší než stará beto-
nová. Byla také levnější – přišla na 50 
milio nů korun (vč. DPH), betonový 
most by stál dvojnásobek. Peníze zajis-
tilo hlavní město, rychlá stavba lávky 
proběhla v režii radotínské radnice. Ta 
projekt nového přemostění Berounky 
převzala na podzim roku 2020, do té 
doby byl proces její realizace zabloko-
vaný na Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže. Důvodem bylo odvolání 
jednoho z  účastníků proti výsledku 
zadávacího řízení připraveného hlav-
ním městem Prahou. „Pro přípravu 
a stavbu lávky jsme využili staronovou 
metodiku Design and Build. Slučuje 
úkoly projektanta a  stavební firmy 
do jednoho subjektu, díky čemuž 
proběhne realizace zakázky rychleji 
a úsporněji,“ vysvětluje Miroslav Kno-
tek, radotínský místostarosta. 

Především povodněmi v  letech 
2002 a 2013 narušená betonová lávka 
stála v Radotíně od roku 1994. Před-
tím měli obyvatelé Radotína a  okolí 
k  dispozici od 70. let minulého sto-
letí vždy v létě pontonový most. Ještě 
dříve bylo možné překonat řeku jen 
přívozem. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3

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

Spoluautor 
lávky přes 
Berounku 
Vladimír 
Janata:
Most má sto tun, ale je 
lehčí než původní

Program 
velkých akcí: 
Na co se mohou těšit 
návštěvníci posvícení, 
Burčákobraní a oslav 
biotopu?

Před 160 lety 
přijel do 
Radotína 
poprvé vlak:
Jaké změny přinesl 
a kolikrát denně 
jezdil?
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Podpěra pod mostem nakonec zmizí stejně jako umělý ostrůvek.
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Nejdříve změny na nástupištích, 
pak spolehlivější vlakový provoz

Radnice nesouhlasí 
s Metropolitním 
plánem

Na podzim se konají 
komunální volby

Křižovatka pod Korunou dostane 
nový asfalt

Parkování u minigolfu 
je zdarma

Práce na železnici si v  červenci 
vyžádají několik změn na nástu-
pištích. A díky novému kolejišti 

už by vlaky měly jezdit spolehlivěji než 
doposud, kdy měly mezi Chuchlí a Smí-
chovem k dispozici pouze jednu kolej.

Od 1. července se na dva týdny 
vlaky vrátí na koleje před historickou 
nádražní budovou a  nové nástupiště 
zůstane více než dva týdny mimo 
provoz. Tato situace skončí 17. čer-
vence. Od tohoto dne už se vrátí do 
provozu nové nástupiště a  stavbaři 
zahájí výstavbu dalších dvou nových 
nástupišť blíže výpravní budově. 

Radotínské zastupitelstvo spat-
řuje na Metropolitním plánu, 
který navrhlo vedení Prahy, 

řadu nedostatků. Na svém červno-
vém zasedání schválilo deset zásad-
ních připomínek k  tomuto plánu, 
který má na příští desítky let nastavit 
mantinely pro rozvoj jednotlivých 
částí města.

„Metropolitní plán je nesrozumi-
telný, nekoncepční a  nepřehledný,“ 
uvádí se v  usnesení radotínského 
zastupitelstva. „Městská část konsta-
tuje, že Metropolitní plán rezignuje 
na stanovení žádoucího způsobu 
využití území a  jeho intenzit, které 
jsou vstupem pro stanovení kon-
cepce veřejné vybavenosti a  veřejné 
i  individuální dopravy. Neumožňuje 

Vzáří budou občané vybírat své 
zástupce do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a  také 

do zastupitelstev městských částí. 
Volby se konají v  pátek 23. září od 
14 do 22 hodin a  v  sobotu 24. září 
od 8 do 14. Do Zastupitelstva měst-
ské části Praha 16 (Radotín) vyberou 
voliči 15 členů. Při volbách do zastu-
pitelstev obcí nelze hlasovat na volič-
ský průkaz.

Kdo může volit? Voličem je státní 
občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let. Překážkami 
ve výkonu volebního práva jsou záko-
nem stanovená omezení osobní svo-
body z  důvodu ochrany zdraví lidu 

Zároveň v tento den přestane fun-
govat dočasně vybudované nástupi-
ště na straně k sokolovně, které bude 
k  dispozici jen při plánovaných srp-
nových výlukách. Od 17. července 
využijí nové nástupiště cestující 
v  obou směrech – do centra Prahy 
i do Černošic.

Uzavírka Vrážské ulice pro automo-
bilový provoz skončí 31. srpna. Stav-
baři v  okolí tunýlku do Prvomájové 
upravují protipovodňové opatření. 
Chodci mohou tamní podchod pod 
tratí nadále používat až do 8.  srpna. 
Poté nebude až do 20. prosince k dis-

odhadnout počty nových obyvatel 
a ani se nepokouší formulovat poža-
davky na kapacitu veřejné občanské 
vybavenosti – nová školská a  zdra-
votnická zařízení. Nový plán zvyšuje 
kapacitu městského prostředí hl. m. 
Prahy a  nestanovuje zvýšení tech-
nické infrastruktury,“ uvádí přijaté 
usnesení.

Připomínky zastupitelů se zamě-
řily na devět míst v Radotíně, u kte-
rých představený Metropolitní plán 
navrhuje provést změny,  s  nimiž 
nesouhlasí. Týkají se například výš-
kového uspořádání budov, změn 
využitelnosti pozemků nebo nedo-
statečné ochrany území v souvislosti 
se změnou klimatu. 

(red)

nebo zbavení způsobilosti k právním 
úkonům. Voliči jsou zapsáni do stá-
lého seznamu voličů.

Právo volit v komunálních volbách 
má i občan jiného státu, který je v den 
voleb hlášen v příslušné městské části 
k  trvalému pobytu a  jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva. 
Občan jiného státu však musí podat 
žádost k zapsání do dodatku stálého 
seznamu voličů. Pokud volič – občan 
jiného státu – o  zápis do dodatku 
nepožádá, hlasovat ve volbách do 
zastupitelstev obcí nemůže.

Podrobnější informace přineseme 
v dalších vydáních Novin Prahy 16. 

(red)

pozici, proběhne stavba druhé polo-
viny podjezdu s podchodem.

Několik omezení čeká na řidiče 
a  chodce v  červenci také ve Vrážské 
ulici nedaleko přejezdu. Proběhne 
tam přeložka rozvodů vysokého 
napětí. K omezením dojde také před 
nádražní budovou kvůli práci na 
kanalizaci.

Na druhou polovinu července sli-
buje Správa železnic zlepšení spoleh-
livosti vlakových spojů. Ty už budou 
mít k dispozici dvou- a čtyřkolejnou 
trať od Smíchova až k Radotínu. 

(red)

Modernizaci železnice si v Radotíně na začátku června přijel prohlédnout ministr dopravy Martin Kupka (uprostřed 
mezi starostou Hanzlíkem a místostarostou Knotkem).

Parkoviště není od července hlídané.Práce na novém povrchu budou probíhat postupně, začnou 11. července.
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Křižovatka pod Korunou prošla 
zásadní úpravou, dostala více 
pruhů, samostatný průjezd 

mají k  dispozici řidiči přijíždějící od 
Černošic a přibylo také nové napojení 
přes Radotínský potok. Zbývá pokrýt 
vozovky novým asfaltem. To s  sebou 
přinese uzavírky a objízdné trasy.

Oproti původnímu plánu neza-
čne asfaltování 1. července, ale až 
11. července. První fáze potrvá do 
15. července. Práce cestářů budou 

Od 1. července se mění pravidla 
pro parkování na parkovišti 
P+R u nádraží vedle minigolfu. 

Nově bude zdarma a bez dozoru, par-
kovací doba je omezená na maximálně 

během uvedených dnů probíhat na 
více než třicetimetrovém úseku mezi 
odbočkou ke sportovní hale a samot-
nou křižovatkou. Dopravu tam budou 
řídit poučení pracovníci stavby, k dis-
pozici bude jeden jízdní pruh. 

Druhá fáze pokládání nového povr-
chu proběhne od 16. do 20. července. 
V těchto dnech dojde k úplné uzavírce 
tohoto úseku mezi odbočkou ke spor-
tovní hale a světelnou křižovatku pod 
Korunou. Auta ze směru od Černošic 

12 hodin. O  změně rozhodla rada 
hlavního města. Na místě tohoto par-
koviště se chystá projekt parkovacího 
domu P+R. Stavět by se měl v příštích 
letech. 

(buč)

a  Třebotova Radotínem neprojedou, 
budou muset využít objízdné trasy. 
Pro řidiče z  Viniček nebo Sídliště 
bude dočasně k dispozici průjezd přes 
Rymáň. Autobusová linka 244 pojede 
v těchto pěti dnech přes ulice Václava 
Balého, Loučanskou až do ulice Ke 
Zděři, odkud se lidé dostanou pod-
chodem na Sídliště. 

Termín dalších fází prací nebyl 
v době uzávěrky těchto novin známý. 

(buč)
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Položení lávky bylo naprosto přesné, říká projektant
Nová lávka

Pokračování ze str. 1

Nová lávka přes Berounku vznikla metodou Design and Build. Je to správná cesta?
DALŠÍ SPLNĚNÝ SLIB

Zatímco opoziční zastupitelé na 
jednáních zastupitelstva větši-
nou jen mlčí, k  probíhajícím 

projektům si nezjišťují podrobnější in-
formace, nepřicházejí s  vlastními ná-
vrhy na řešení, ale pak zde v novinách 
vystřelují jedovaté šípy směrem k naší 
dlouhodobé práci, my si můžeme od-
škrtnout další splněný slib, který jsme 
obyvatelům Radotína dali. Je jím nová 
lávka přes Berounku.

Celou stavbu jsme manažersky zrea-
lizovali my na radotínské radnici, a ne 
někdo z hlavního města, jak se náš jedi-
ný pirátský zastupitel snaží už nějakou 
dobu tvrdit. Zajímavé je, že se jeho ko-
legové ze stejné strany k radotínské láv-
ce nehlásí. I když přece jen trochu ano: 
Od vedení hlavního města – konkrétně 
od náměstka primátora hl. města Pra-
hy pro dopravu, z  jehož kapitoly jsme 
získali investici – jsme dostali děkovný 
dopis za to, jakým způsobem jsme se 
o stavbu nové lávky postarali! 

Celý projekt jsme totiž před půl-
druhým rokem převzali pod svou 
správu. Spolu s  architektem Josefem 
Pleskotem a  projektantem Vladimí-
rem Janatou jsme ho také dovedli 
do úspěšného konce. To vše během 
rekordně krátké doby a  právě díky 
vy užití metodiky Design and Build. 
Zjednodušeně řečeno, její výhoda 
spočívá v  tom, že zhotovitelem stav-
by se stává jeden jediný subjekt, který 
zodpovídá za projektovou přípravu 
i stavbu samotnou. 

Úplně na začátku se nám však 
s dalšími obcemi z dolního Poberou-
ní podařilo změnit legislativu, díky 
které vypadla Berounka ze seznamu 
řek určených ke splavnění velkými 
loděmi. Následně jsme mohli změnit 
původní vizi a  představit jednodušší, 
lehčí a  levnější lávku přes naši úžas-
nou řeku. Věříme, že nová lávka bude 
Radotínu sloužit avizovaných sto let.

 Zastupitelé Městské části Praha 16  

za Občanskou demokratickou stranu

STAROU CESTOU K NOVÝM CÍLŮM
Tato metoda vzdor svému moderně 
znějícímu názvu představuje vlastně 
návrat k  systému, který se uplatňoval 
po většinu kulturní historie. Nemyslím 
si, že nějaká metoda – tato či kteráko-
li jiná – je sama o  sobě špatná nebo 
dobrá, protože taková kritéria musíme 
uplatňovat především na výsledek. Me-
todu ostatně rozumný člověk volí vždy 
podle kontextu a  jednoduchý soud si 
tedy odpustím. Jsem rád, že Radotín 
dostane novou lávku, která snad vy-
drží déle než ta předchozí, ještě raději 
pak jsem, že místo u  kostela nebude 
hyzdit neinvenční a  humpolácká ko-
pie londýnského mostu, kterou nám 
slibovaly předvolební materiály ODS, 
a namísto toho zde vzniká stavba umě-
řená a přiměřená. Po dlouhé době je to 
první radotínská stavba, která nás ne-
úměrně dlouho neobtěžuje stavebním 
sajrajtem a omezeními provozu a která 

zároveň přináší nezpochybnitelný uži-
tek. Pokud jsou tyto kvality důsledkem 
zmíněné metody, pak se mi ta metoda 
vskutku líbí. Jen škoda, že takových vý-
sledků nedosahujeme častěji. 

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

RYCHLEJI, LEVNĚJI A LÉPE
Metoda „Design and Build“ je spo-
jována s  takovými stavbami, jakými 
jsou athénský Parthenon, florentský 
dóm Santa Maria del Fiore nebo ame-
rický Pentagon. Nejde tedy o nic ino-
vativního, ale o postup, který je běžně 
používán od starověku. Jeho výhoda 
tkví v tom, že zhotovitel odpovídá jak 
za projektovou dokumentaci, tak za 
stavbu. Díky tomu je možné přesněji 
odhadovat časové lhůty i finální cenu. 
Nikoli garantovat, jak uvádí jedno 
z minulých čísel těchto novin a jak se 
také ukazuje nyní, kdy k prvním úpra-
vám ceny již došlo.

Komentáře

Z hlediska Radotína je však víc než 
použitá metoda důležitější, že se ko-
nečně vyřeší problém, který nejenže 
kazil vzhled místa, ale také vyžadoval 
nemalé každoroční výdaje z  obecní 
pokladny. Současně je radostné, i když 
subjektivně, že se ustoupilo od lávky 
v  megalomanské podobě, kterou sli-
bovala v roce 2018 místní ODS.

Především díky stávajícímu vedení 
magistrátu se můžeme těšit na lávku, 
jejíž náklady jsou oproti plánované-
mu projektu přibližně poloviční a čas 
realizace výrazně kratší. Nová lávka 
nenaruší radotínské říční panorama, 
a  přestože jde o  stavbu moderního 
charakteru, zachovává podstatu a ele-
ganci lávky původní. Po dlouhé době 
v Radotíně vzniká něco svébytného, co 
zároveň snese srovnání s  aktuálními 
trendy v architektuře. A je to dobře – 
vždyť tato lávka tu má stát příštích sto 
let a sloužit i dalším generacím.

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

Před rokem psaly noviny o otevření lávky

Noviny Prahy 16 loni v  červenci 
slibovaly, že se přesně za rok 
projdeme po nové lávce přes 

Berounku. Lávka se 
opravdu v  létě otevře. 
Radnice tak splnila 
jeden z  dalších slibů, 
který obyvatelům 
Radotína v  tomto 
volebním období dala. 

„Spolu s  kolegy 
ve vedení radotín-
ské radnice jsme 
prosadili, že se o  její 

výměnu postaráme sami, což se nám 
během pouhého roku podařilo. Do té 
doby byla výměna lávky na bedrech 

hlavního města a celý proces se zasek-
nul na Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Navíc se nám podařilo spolu se 
starosty z dalších obcí podél Berounky 
změnit legislativu tak, aby naše řeka 
nebyla v  budoucnu určená k  provozu 
velkých lodí. To mělo vliv na zmenšení 
objemnosti nové mostní konstrukce. 
Věřím, že bude dobře sloužit chodcům 
i  cyklistům. A  zároveň nabídne zají-
mavý výhled na Berounku i na radotín-
ský břeh s  pěkně upraveným Místem 
u  řeky!“ říká starosta Radotína Karel 
Hanzlík. 

(red)

NOVÁ RADOTÍNSKÁ LÁVKA PŘES BEROUNKU
Délka: 110 metrů
Šířka pro chodce a cyklisty: 4 metry
Hmotnost lávky: 110 tun
Doba od zahájení projektu po otevření: 18 měsíců
Cena: 50 milionů korun vč. DPH (platí hlavní město Praha)
Materiál: Ocelová konstrukce a lana, betonové podpěry, kompozitní mostovka

INFO

jeden. Díky tomu je radotínská lávka 
opravdu jedinečná. S architektem jsme 
si během práce neustále upřesňovali 
své představy. Platilo to pro hlavní 
věci, jako je ocelová konstrukce, cel-
ková geometrie, ale také pro detaily 
například v  podobě zábradlí a  osvět-
lení lávky.

Když prvního června jeřáb lávku 
přemisťoval z  břehu na podpěry, 
přihlíželo mnoho lidí. Co v takovou 
chvíli zažívá projektant?
Čekám na nějaký průšvih. Většinou 
se něco přihodí, u vás to ale proběhlo 
až zázračně bez problémů. Může se 
stát, že někde chybí nebo přebývá 
pět centimetrů, a už se to musí řešit. 
Radotínská lávka vyšla úplně přesně 
podle plánů.

Úžasné bylo pozorovat, jak jeřáb 
přesně konstrukci přemísťuje na 
podpěry a  dva vaši pracovníci 
ovládají na každém konci lanem 
pohyb lávky. Kolik vlastně nový 
most váží?
Základní konstrukce bez zábradlí 
pylonu a  lan má asi 90 tun, s  lany 
a háky jeřáb zvedal skoro sto tun. Díky 
tomu, že jeřáb lávku držel v  jednom 
bodě nad těžištěm, bylo možné s  ní 

Vladimír Janata je spolu s archi-
tektem Josefem Pleskotem 
autorem radotínské lávky 

a  také prvním člověkem, který po ní 
přešel z  jedné strany na druhou jen 
chvíli poté, co ji na opěry a pilíř polo-
žil obrovský jeřáb. Radotínská lávka 
je podle něj díky jedinému asymet-
rickému pylonu výjimečná. Vladimír 
Janata projektoval například oce-
lové konstrukce zastřešení pražské 
O2 areny a hokejových hal v Chomu-
tově nebo Třinci, Trojský most, v tan-
demu s  Josefem Pleskotem vytvořili 
lávky přes řeky v Písku, Ostravě nebo 
Mladé Boleslavi. 

Jak vlastně vypadala spolu-
práce mezi architektem Josefem 
Pleskotem a  vámi jako expertem 
na projektování ocelových kon-
strukcí?
Architekt přijde se svou představou, 
jak by lávka měla vypadat a jak má být 
umístěna. Já mu začnu jeho představy 
ztvárňovat podle technických mož-
ností. V  případě Radotína chtěl Josef 
Pleskot zopakovat tu jedinečnou kon-
strukci s jedním pylonem, která už tu 
byla dříve. Obvykle totiž mosty mívají 
dva pylony, ale technicky možné je 
použít za určitých podmínek i  pouze 

snadno ve vzduchu pohybovat lidskou 
silou s  pomocí lan na koncích. Dva 
chlapi s lany byli ve spojení s jeřábní-
kem a  domlouvali se, kdo s  čím kdy 
pohne.

Jak vyjde váhové srovnání nové 
lávky s původní?
Nová má po dokončení něco přes sto 
tun. Ta původní betonová vážila asi 
dvojnásobek, možná ještě víc. Podle 
mého soudu beton v podobě lávky nad 
řeku moc nepatří. Je těžší a  výrazně 
dražší než ocelová lávka, jakou nyní 
máte v Radotíně.

Kde jste nechali ocelovou kon-
strukci pro lávku vyrobit?
Naše firma Excon dělá nejen pro-
jekty ocelových konstrukcí, ale sami 
je také vyrábíme. Produkci máme 
v  Teplicích, odkud lávka přijela do 
Radotína. Pět přivezených samo-
statných dílů se na břehu Berounky 
spojilo svařováním v  celou 110met-
rovou konstrukci. Vyrobili jsme také 
24metrový pylon, který lávku nese na 
lanech.

Do přípravy lávky zasáhlo Povodí 
Vltavy, které stanovilo, že musí 
být o něco výše nad vodou, než byl 
starý most. Co to pro vás zname-
nalo?
Museli jsme zvýšit spodní hranu kon-
strukce nad Berounkou, rozdíl oproti 
prvnímu návrhu činí přibližně třicet 
centimetrů. Díky zvýšení odolá tisí-
cileté vodě. Niveleta lávky neboli tvar 
mostovky je po úpravě více prohnutá, 

na straně k Zbraslavi je stoupání osm 
procent, na radotínské pět procent. 
Nový tvar dělá lávku hezčí. Navíc 
jsme mohli oproti původnímu návrhu 
vynechat jednu dvojici lan.

Jak široká bude lávka ve své 
pochozí části?
Mostovka má šířku čtyři metry, to je 
luxus pro chodce i cyklisty. Všichni se 
tam v pohodě vejdou. Jelikož je určená 
i cyklistům, musí mít zábradlí vysoké 
1,3 metru. Chodci mají další madlo 
zábradlí ve výšce jednoho metru a pro 
nevidomé budou naváděcí prvky těsně 
nad mostovkou. Výplně zábradlí jsou 
z nerezových sítí. 

Z čeho jste navrhli podlahu?
Tvoří ji desky z  kompozitního mate-
riálu s drsným povrchem, aby to lidem 
neklouzalo. Po straně jsou v madlech 
LED světla, která chodcům a  cyklis-
tům svítí na cestu. 

Nebylo v  plánu i  nasvícení lávky 
zvenčí?
Kvůli světelnému smogu je dnes trend 
lávky nenasvěcovat. Jsme tady upro-
střed krásné přírody, takže by byla 
škoda ji zbytečně narušovat.

Kolik toho radotínský most nad 
Berounkou unese?
Zvládne i  3,5tunové vozidlo. Po stra-
nách však budou zábrany, aby se auto 
na lávku nedostalo. Ale v případě něja-
kých nenadálých událostí může sloužit 
i pro přejezd vozidel záchranného sys-
tému. Jinak unese 350 kilogramů na 
každý metr čtvereční.

Jakou životnost lávka má?
Oficiálně sto let, ale může být i  delší. 
Použili jsme opěry a  pilíř z  předchozí 
lávky, která byla výrazně těžší, takže 
základy jsou dnes pro novou ocelovou 
konstrukci dokonce předimenzované. 

Petr Buček

Vladimír Janata přešel jako první po nové lávce z jednoho břehu na druhý.
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Stotunovou lávku přesunul nad řeku velký jeřáb.
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Před 160 lety přijel vlak a odstartoval velké změny
Historie

Ve vývoji Radotína existují tři radikálně odlišné historické etapy. Nejdříve býval po dlouhá staletí malou venkovskou obcí. 
Život zde plynul pomalu, Radotínský potok roztáčel mlýnská kola, statkáři se starali o svou sklizeň. Pak se náhle uprostřed 
19. století Radotín změnil na významné průmyslové středisko. Doslova ze dne na den. A nyní konečně procházíme třetím 
dílem historie Radotína, kdy se už jako pražská městská část postupně stává příjemným rezidenčním sídlem.

Mezi druhou a  třetí etapou 
dochází k  plynulé proměně, 
která se datuje od roku 1990 

dodnes – průmysl ustupuje životu 
lidí ve spojení s  okolní přírodou. 
Přelom mezi první a  druhou kapi-
tolou lze naopak stanovit skoro na 
minutu přesně. Bylo jím zprovoznění 
železnice spojené s  příjezdem prv-
ního vlaku. Ten do Radotína dora-
zil 14.  července 1862, deset minut 
před devátou hodinou dopolední. 
A  s  sebou přivezl počátky průmyslo-
vého rozvoje Radotína. Díky železnici 
zde v  dalších letech vyrostla cemen-
tárna, vápenka, cukrovar, továrna na 
zpracování mramoru, výrobna aku-
mulátorů, tělocvičného nářadí a další 
velké i menší fabriky.

DVA VLAKY DENNĚ
Právě v  červenci před 160 lety došlo 
ke zprovoznění trati ze Smíchova do 
bavorského města Furth im Wald, kte-
rou vybudovala společnost Böhmis-
che Westbahn (BWB) neboli České 
západní dráhy. Příprava této tehdy 
jednokolejné trati zabrala takřka osm 
let, vlastní výstavba však byla rychlá: 
184 kilometrů kolejí bylo položeno 
mezi květnem 1860 a červnem 1862.

K  otvírací jízdě posloužila loko-
motiva Pilsen dodaná firmou Stigl 

nalo se o  dnes známou budovu. 
Tehdy šlo spíše o  přízemní domek 
možná podobný těm, které dodnes 
stojí v Černošicích či Všenorech. Jeho 
přesnou podobu bohužel neznáme. 
V  době zahájení provozu železnice 
nebyly dokončené ani důležitější 
stanice. Společnost BWB, jako sou-
kromý provozovatel, investovala vždy 
až tehdy, když mohla ze svého vkladu 
očekávat přiměřený výnos. Což v pří-
padě Radotína ještě řadu let neplatilo.

Ve statistice BWB z roku 1870 figu-
roval Radotín jako stanice s  obra-
tem mezi pěti a deseti tisíci platícími 
cestujícími ročně. Současné využití 
radotínského nádraží čítá okolo dvou 
milionů pasažérů. Radotín měl v  té 
době zhruba 600 obyvatel, dnes tento 
údaj šplhá k deseti tisícům. Velká část 
lidí neměla ve druhé polovině 19. sto-
letí důvod ani peníze na cestování. 

Jízdenka na tehdejší konečnou na 
Smíchově, odkud to ještě bylo do 

Prahy vlastně dost daleko, stála v roce 
1862 ve třetí, ne zrovna pohodlné 
třídě, 27 krejcarů. Za stejnou částku se 
v té době dal pořídit litr petroleje nebo 
více než dva litry piva. Čili žádná láce. 
Úsměvné přitom je, že naopak cestu-
jící v  první třídě si mohl na stejnou, 
tehdy 16minutovou cestu, za 1,20 zla-
tého s sebou vzít jako spoluzavazadlo 
i svého koně.

PRIM HRÁLA NÁKLADNÍ 
DOPRAVA
Firma Böhmische Westbahn ovšem 
na výnos z  osobní dopravy ani příliš 
nespoléhala. Až do zestátnění trati 
v  roce 1894 tvořila až z  90 procent 
hlavní příjmy nákladní doprava. Ta 
se také zasloužila o  dnešní podobu 

Wien pro potřeby BWB v  roce 1860 
a jízdy se zúčastnila početná honorace 
z Čech i Rakouska. O události refero-
val dobový tisk – zčásti s obavami před 
neznámou novotou, která jen „usnadní 
německou rozpínavost“, většinou 
však s  optimismem. Noviny zmiňo-
valy také Radotín, kterým slavnostní 
vlak projížděl v  8.50 ráno. Národní 
listy den po první jízdě napsaly: „Na 
železniční štaci v Radotíně, památném 
starou národní pověstí o  Horymíru 
a Šemíku, bylo první na velikost místa 
toho dosti slušné uvítání. Nádraží, 
zdobené zelení a  prapory, střelba 
z moždířů a četné davy lidstva ‚slávu‘ 
provolávající…“ 

Nepřímo pak Radotín ve zpravodaj-
stvích z  toho dne figuroval ještě jed-
nou, a to poznámkou, že jen radotín-

ský rodák Josef Macháček vyvěsil 
na svém zdickém cukrovaru český 
bíločervený prapor. Všude jinde užily 
vítací výbory loajálně rakouské barvy –  
žlutou a černou.

Hned 15. července 1862 začal na 
trati ze Smíchova do Bavorska stan-
dardní provoz. Osobní dopravu zajiš-
ťovaly dva vlaky denně v  každém 
směru. O  deset let později, v  roce 
1872, to byly tři vlaky a  jeden pro-
jíždějící rychlík. Intenzita provozu 
narostla až v 90. letech 19. století. Díky 
částečnému zestátnění společnosti 
BWB byly totiž od roku 1893 zavedeny 
dělnické lístky se slevou 66 procent.

NEJDŘÍV BEZ NÁDRAŽNÍ BUDOVY
Když Národní listy ve svém článku 
zmínily nádraží v  Radotíně, nejed-

radotínského nádraží. Rozvíjející se 
vlečkové hospodářství (1871 cukro-
var, 1872 cementárna), organizace 
větších objemů nakládky a  vykládky 
zboží a s tím souvisejícího zřízení cel-
ního úřadu k odbavení zboží vyváže-
ného do Bavorska si vynutily jak roz-
šíření kolejiště ve stanici, tak výstavbu 
nové reprezentativní odbavovací 
budovy.

Kdy přesně k  její stavbě došlo, 
nelze z  dostupných pramenů určit. 
Jisté ovšem je, že v roce 1872 již stála. 
Přesný vzhled nicméně neznáme – 
zřejmě nikoho nenapadlo ji nakreslit 
a  fotografie se rozšířila až o  řadu let 
později. Nevíme tedy ani, jak rozsáhlý 
zásah přinesla rekonstrukce nádraží 
v roce 1897 realizovaná již c. a k. státní 
společností, zřejmě ale ne zásadní. 

V  roce 1903 vznikl přístavek 
s  nádražní restaurací a  teprve v  roce 
1921 byla do stanice zavedena elekt-
řina a zřízeny WC. Poslední zásah do 

podoby nádraží se odehrál na pod-
zim roku 1947, kdy bylo přistavěno 
administrativní křídlo a  vybudován 
podchod. Do té doby byl jediným 
přístupem ze severní části Radotína 
přechod u Portlandu, který se stal ofi-
ciálně přejezdem až po zřízení závor 
v roce 1913. 

Radotínské nádraží nyní, 160 let od 
uvedení do svého provozu, prochází 
generální rekonstrukcí. Do historické 
budovy se podle plánů radnice nastě-
huje za pár let městská policie, ces-
tujícím bude od příštího roku sloužit 
zcela nová moderní výpravní budova. 
A  přístup k  nástupištím zajistí dva 
bezbariérové podchody. 

Jan Přikryl

Nejstarší dochovaný snímek radotínské nádražní budovy pochází patrně z roku 1903.

Takto vypadal první vlak, který dorazil před 160 lety do Radotína. 

Snímek lokomotivy z přelomu 19. století. Parní vlaky zůstaly na trati více než sto let, elektrifikace dráhy mezi Prahou 
a Berounem přišla na řadu až v 70. letech 20. století.

V Mokropsích vydržel původní železniční most jen deset let. V roce 1872 ho 
strhly povodně.

Do 30. let 20. století měla trať jen jednu kolej. Snímek je ze starého nadjezdu 
u restaurace U Portlandu.
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Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín
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BOHATÝ PROGRAM PO PRÁZDNINÁCH
Aneta Langerová, Circus Problem či Frank Menschner Cup

Radotín

Na září a říjen se v Radotíně chystají tradiční kulturní, sportovní a společenské akce – Biotop Days, lakrosový 
Frank Menschner Cup, Burčákobraní nebo Havelské posvícení. Kdy se která akce koná a co bude na programu?

Aneta Langerová je největší letošní hvězdou radotínských 
akcí. Zazpívá v pátek 2. září na biotopu.

Festival sousedského vaření se uskuteční na „beachi“.

Rakeťáci Romana Ondráčka zabaví návštěvníky Burčákobraní.

Na Havelském posvícení zazní balkánské rytmy v podání 
kapely Circus Problem.

Zábavu na posvícení zajistí také skupina Laura a její tygři. 

Biotop Days  
2. a 3. září
Loni slavil radotínský biotop své narozeniny 
s kapelou Tata Bojs a vystoupením cirku La 
Putyka. Letos nejdříve v pátek 2. září zazpívá 
z pódia umístěného kousek od hladiny biotopu 
Aneta Langerová, v sobotu oslavy vyvrcholí 
koncertem rapové kapely Peneři strýčka 
Homeboye.

Home food festival  
3. září
Oblíbená akce milovníků dobrého jídla 
a vášnivých amatérských kuchařů se 
uskuteční v sobotu 3. září v Beach Aréně. 
Milovníci dobrého jídla se mohou těšit na 
speciality z různých koutů světa a nasát 
příjemnou atmosféru za doprovodu živé 
hudby. Sousedé i tentokrát připraví své 
speciality a pořadatelé se moc těší na nové 
tváře mezi kuchaři. Kdo chce navařit pro 
ostatní, může se se svými gastro nápady 
hlásit do poloviny srpna pořadatelům 
na telefonním čísle 722 191 838 nebo 
e-mailem: terkadvorackova@gmail.com. 

Frank Menschner Cup  
1. až 3. září
Po dubnovém Memoriálu Aleše 
Hřebeského druhá velká lakrosová akce 
je na programu o prvním zářijovém 
víkendu. Titul na Frank Menschner Cupu 
budou obhajovat radotínští Custodes, kteří 
ovládli i letošní jarní Memoriál. V třídenní 
sérii zápasů diváci opět uvidí zástupce 
boxlakrosu z různých evropských zemí.

Burčákobraní a Den se železnicí 
10. září
Radotínské slavnosti spojené s ochutnáváním čerstvého burčáku se letos 
odehrají v sobotu 10. září. Ve stejný den se zároveň bude konat radotínský 
Den se železnicí, který veřejnosti představí postupující modernizaci trati 
a nádraží. Součástí bude také připomínka výročí 160 let od zahájení provozu 
na trati z Prahy do Plzně a dále do Bavorska (více na str. 4). Program 
Burčákobraní odstartuje cimbálovka pana Kováče, z pódia se bude linout 
mimo jiné blues v podání britské kapely Steve Big Man Clayton band 
a vrcholem večera se stane koncert Romana Ondráčka a jeho Rakeťáků.

Havelské posvícení 
8. a 9. října 
Tradiční dvoudenní Havelské posvícení 
nabídne široký kulturní program. Sobotní 
večer 8. října vyvrcholí koncertem kapely 
Circus Problem. Její hudba je inspirovaná 
balkánskými rytmy. Nedělní plejáda koncertů 
nabídne mimo jiné Lauru a její tygry nebo 
hardrockovou kapelu Blastery s bývalým 
klávesistou Olympiku Jiřím Valentou.
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Fajn nový dvůr a Fajnová kavárna 
OTEVŘENO OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 14 DO 18 HODIN 

ITALSKÁ ZMRZLINA • KÁVA • ZÁKUSKY 
KULTURNÍ AKCE • KUŽELKY • STOLNÍ TENIS 

PÍSKOVIŠTĚ • HAMAKA • DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA 
FAJNOVÁ POHODA PRO CELOU RODINU 

KAŽDOU STŘEDU PO CELÉ LÉTO • PROGRAMY PRO DĚTI • HRY •TVOŘENÍ 
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776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

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

Soukromý útulek pro 
opuštěná a týraná zvířata 

Firma PORSIS VZ s.r.o. podporuje Voříškov

Pomáhejte s námi!
 

transparentní účet: 2500648929/2010
www.voriskov.cz

Výherci z minulého čísla:

Alena Gregorová, Radotín
Krista Fouňová, Radotín
František Chyba, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 20. 7. 2022 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Vylosovaní úspěšní luštitelé 
z červencového vydání získají 
balíček produktů od výrobce 

čerstvých těstovin Pasta Fidli. 
Jedná se o sociální podnik 

pro zdravotně znevýhodněné 
zaměstnance.

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

PŘIJMEME SAMOSTATNOU FINANČNÍ ÚČETNÍ 
s praxí na zkrácený úvazek (možno i na IČ). 

Místo pracoviště je Praha 5 – Lahovice. 
Jedná se o 5 společností, které jsou majetkově i personálně 
provázány. Jedna ze společností vlastní logistický areál a její 

hlavní činností jsou pronájmy. Další společnosti se věnují výrobě 
a prodeji zdravotnických prostředků a jsou příjemci dotací. 

PRACUJEME V SYSTÉMU POHODA. 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
V případě zájmu volejte na tel. 724931467 nebo pište na 

tradeco@seznam.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Hledáme nové kolegyně nebo kolegy do nízkoprahového klubu v Praze 16 - Radotíně
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INZERUJTE U NÁS

P R O D Á M 
řadovou garáž 22 m2

Zbraslav - Na pískách
Cena: 520 000 Kč

Tel.: 603 207 389

Úvazek: 0,50–1,00
•  Nástup: ihned nebo dle dohody

Náplň práce:
•  Poskytování přímé péče klientům, které zahrnuje mj. 

individuální podporu a průvodcovství dospíváním, 
sportovní a kulturní akce, skupinové workshopy, 
resocializační pobyty

•  Nepřímé činnosti, které zahrnují mj. zápisy do 
klientské databáze, přípravu jednorázových 
lokálních akcí pro klienty, komunikaci na sociálních 
sítích

•  Komunikace s veřejnou správou, školami a dalšími 
institucemi a organizacemi

Požadujeme:
•  VŠ/VOŠ v oboru sociální práce nebo příbuzných 

oborech – včetně studia v posledním ročníku, 
případně kurz pro pracovníky v sociálních službách

• Bezúhonnost a dobrý zdravotní stav
•  Časovou flexibilitu (přímá práce s cílovou skupinou 

probíhá v odpoledních hodinách)

Nabízíme:
•  Spolupráci s dobře fungujícím, kompetentním 

týmem
•  Zaškolení a pravidelnou podporu (supervize, 

intervize, metodická podpora)
•  Nástupní mzda 27.000–31.000 Kč dle dosaženého 

vzdělání a praxe
•  Pravidelné vzdělávání a podpora profesních 

dovedností
•  5 týdnů dovolené, 1 týden osobního volna, možnost 

studijního volna
•  Prostor pro vlastní vize, realizaci nápadů a profesní 

růst

K výběrovému řízení zašlete:
1.  profesní CV
2.  motivační dopis, ve kterém nalezneme odpovědi 

na otázky: Proč chcete pracovat s cílovou skupinu 
našich nízkoprahových služeb? Čeho se při práci 
v terénu a/nebo nízkoprahovém zařízení obáváte? 
Jaký je Váš osobní kariérní plán v následujících 
5 letech?

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte vedoucí nízkoprahových programů v Praze 12 a 16: 
Martina Kárová | +420 777 471 800
Životopis a motivační dopis posílejte na: hr@proximasociale.cz a karova@proximasociale.cz
Více také na proximasociale.cz/kariera 
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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

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

Informační měsíční periodikum pro správní 
obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16. 

Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@praha16.eu, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
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 28. června. 

Náklad 5 705 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, v ostat-

ních částech správního obvodu Praha 16 
jsou k dispozici na vybraných odběrných 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 2. srpna 2022.

Uzávěrka pro inzerci: do 20. července.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají 
autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie 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

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

!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 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 firmě budou po dobu  

12 měsíců od zveřejnění posledního 
inzerátu dostupné na webových stránkách 

MČ Praha 16 v sekci portál inzerentů, který 
naleznete přímo na úvodní straně pod 

odkazem Firmy v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

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

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

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK 

DOPRAVA PO CELÉ ČR

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326

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

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441

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

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

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

 
 nabízíme 

 

ZEMNÍ PRÁCE 
bagrem       

AUTODOPRAVU 
_______________________ 

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

Tel.:  736 688 955 
         736 218 318 
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KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)

Program

Kulturní program na červenec pro Radotín
Prázdninový provoz: Kino Radotín bude od 18. července do 14. srpna zavřené.

1. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Mimoni 2: Padouch

přichází, USA
V neutuchající touze najít toho 
největšího padoucha všech dob, aby 
mu mohli věrně sloužit, narazí Mimoni 
na malého nosatého černovlasého 
chlapce, který vyrůstá jen se svou 
německou matkou. Jmenuje se Gru, 
a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně 
změní život.

20:00, Elvis, USA
Film Baze Luhrmanna Elvis o životě 
a hudbě Elvise Presleyho (Austin Bu-
tler) z pohledu jeho komplikovaného 
vztahu s tajemným manažerem, 
plukovníkem Tomem Parkerem (Tom 
Hanks). Příběh se zabývá složitou 
dynamikou mezi Presleym a Parke-
rem, která trvá více než 20 let, od 
Presleyho vzestupu až po jeho ne-
bývalou slávu, na pozadí vyvíjející se 
kulturní krajiny a ztráty nevinnosti 
v Americe. Ústřední postavou této 
cesty je jedna z nejvýznamnějších 
a nejvlivnějších osob v Elvisově 
životě, Priscilla Presleyová (Olivia 
DeJonge).

2. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Mimoni 2: Padouch

přichází, USA

20:00, Párty Hárder: Summer 
Massacre, ČR
Další nejstrašnější mejdan v historii 
filmu. Režisér Martin Pohl, známý 
jako kontroverzní rapper Řezník 
nebo jako autor Martyho frků, natočil 
pokračování své kultovní a extrémně 
nekorektní komedie Párty Hárd. Čes-
ká kina letos nic šílenějšího s velkou 
pravděpodobností neuvedou.

3. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Jurský svět: Nadvláda, 
USA

Příběh filmu se odehrává čtyři roky 
po zániku ostrova Isla Nubar, původ-
ního domova oživlých jurských tvorů. 
Ti se mezitím začali kontrolovaně 
i nekontrolovaně rozmnožovat a v dů-
sledku toho jsme si museli zvyknout 
na jejich přítomnost v našem eko-
systému i na to, že už patrně nesto-
jíme na vrcholu potravního řetězce. 

20:00, Top Gun: Maverick, USA
Jeden z nejlepších pilotů na světě, 
Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do 
akce. Do kin s ním přilétá pokračo-
vání jednoho z nejoblíbenějších filmů 
vůbec.

6. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Mimoni 2: Padouch

přichází, USA

20:00, Prezidentka, ČR
Kateřina Čechová (Anna Geislerová), 
historicky první česká prezidentka, má 
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená

9. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Mimoni 2: Padouch 

přichází, USA

20:00, Řekni to psem, ČR

10. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Zakletá jeskyně

Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázrač-
né jeskyni, v níž jsou uložené vzácné 
poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kte-
rou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však 
i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl někte-
rý z nich odnést, postihne dávná kletba.

20:00, Pánský klub, ČR
Terapie pro „eroticky závislé“ svede 
dohromady naprosto nesourodou pětici. 
Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří 
Mádl) se obává svých lechtivých představ 
o studentkách. Neomalený erotoman 
a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) 
si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý 
ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje 
jako velký milovník, ale jeho vystupování 
budí spíše rozpaky. Postarší scenárista 
Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil 
svodům své dlouholeté múzy, zatímco 
vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má 
to nejlepší očividně dávno za sebou…

13. st
  KKCK – Dvůr
  16:00, Hudební 

středa: Zpívání 
a hraní u táboráku 
Vstup zdarma

KINO RADOTÍN
 17:00, PRO DĚTI, Mimoni 2: Padouch 
přichází, USA

20:00, Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, ČR
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do fil-
mových pláten! Ve zběsilé akční komedii 
se na dobrodružnou cestu za nečekanou 
výhrou vydá předposlední český akční 
hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert 
Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič 
tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), 
orgán městské policie Robert (Robin Fer-
ro) a snaživý, leč průměrný herec oblast-
ního divadla Herbert (Vladimír Polák).

14. čt
  KKCK – Dvůr / Sál
  16:30, Ochotnický 
spolek Žumpa: 

Vitamínová pohádka
Vstupné v předprodeji 60 Kč

KINO RADOTÍN
 17:00, Thor: Láska jako hrom, USA
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na 
své nejtěžší životní cestě – k nalezení 
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočin-
kem však přeruší galaktický zabiják 
Gorr the God Butcher (Christian Bale), 
který usiluje o zánik bohů. 

20:00, Černý telefon, USA
Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým 
vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho 
stěně visí odpojený černý telefon. Ten 
však jednoho dne zazvoní. Ve sluchátku 
se ozývají předchozí vrahovy oběti, které 
nechtějí, aby chlapec skončil stejně. 

15. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Rakeťák, USA

20:00, Hádkovi, ČR
Když se sejde rodina, je to vždy radost. 
Dva bratři se svými ženami se potkávají 
v bytě svého dědy, který je v nemocnici 
a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Brá-
chové jsou každý úplně jiný, ale mají se 
svým způsobem rádi, zato jejich manželky 
se nemohou vystát a vzájemné pomlouvá-
ní je pro ně nezbytnou součástí života. 

16. so
  KINO RADOTÍN
   17:00, PRO DĚTI, 
Mimoni 2: Padouch 

přichází, USA

20:00, Hádkovi, ČR

17. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI: 
Jurský svět: 

Nadvláda, USA

20:00, Top Gun: Maverick, USA

20. st
  KKCK – Dvůr
  16:00, Sportovní 
středa: Soutěže 

s trenérem Štěpánem a šachy s Kryš-
tofem
Vstup zdarma

21. čt
  KKCK – Dvůr / 

Kavárna
  17:00, Kytarista 

a zpěvák Vláďa Dvořák 
Hudebník zazpívá a zahraje na akustickou 
kytaru skladby svých oblíbených inter-
pretů (Ozzy Osbourne, Eric Clapton, Phill 
Collins, Sting, David Coverdale, Pink Floyd)
Vstupné dobrovolné

27. st
  KKCK – Dvůr
  16:00, Retro středa: 

Hry a hudba 
z minulého století
Vstup zdarma

28. čt
  KKCK – Dvůr / 

Kavárna
  17:00, Planeta 

Anna: písničkářka Anna Rojas a kyta-
rista Jan Lada z minulého století
Písničky ovlivněné latinskoamerickými 
rytmy a rockovou hudbou, vstupné 
dobrovolné

18.–22. 
 KKCK – Dvůr / Sál
 Příměstský 
tábor 

s paleontologem Štěpánem Rakem 
(více na str. 9).

Více informací na 
www.centrumkoruna.cz, 
www.ukorunyradotin.cz 
(předprodej vstupenek), 

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

prací: její program je každý den na-
bitý k prasknutí. Občas by si chtěla 
v klidu odpočinout bez pozornosti celé 
republiky. Jednoho dne se odhodlá 
k riskantnímu kousku. Vezme si paruku 
a v dokonalém převleku se v noci potají 
vytratí z Hradu.

7. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, Thor: Láska jako 
hrom, USA

Thor (Chris Hemsworth) se nachází na 
své nejtěžší životní cestě – k nalezení 
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočin-
kem však přeruší galaktický zabiják 
Gorr the God Butcher (Christian Bale), 
který usiluje o zánik bohů. 

20:00, Elvis, USA

8. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Rakeťák, USA

Příběh mladého astronauta Buzze 
Rakeťáka, který se poté, co se svým 
velitelem a posádkou ztroskotá na 
nepřátelské planetě, snaží najít cestu 
domů skrze prostor a čas a zároveň čelí 
hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.

20:00, Řekni to psem, ČR
Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouže-
ného miminka dostane od svého přítele 
Filipa (Igor Orozovič) mladou borderkólii, 
přestože nikdy žádného psa nechtěla. 
Navíc Ditě pejskařská komunita připadá 
směšná a nesnáší psí exkrementy. Celý 
příběh začíná tím, že do jednoho šlápne. 
Opravdu to znamená štěstí?

Radotínský filmový producent 
a  scenárista Viktor Krištof 
chystá na podzim dvě premié-

ry, které uvede ve zdejším kině. Nej-
dříve přijde řada na velkofilm Petra 
Jákla Jan Žižka, na kterém se Viktor 
Krištof podílel v roli výkonného pro-
ducenta. Druhou premiérou bude 
druhý díl úspěšné pohádky Princezna 
zakletá v čase. Tu v červnu představil 
radotínskému publiku v  rámci testo-
vací projekce.

Radotínské premiéry se zúčastní 
za oba filmy zástupci nejen tvůrčího 
týmu, ale i herců. „A také v obou pří-
padech platí, že jsme některé záběry 
pořídili v  Radotíně nebo blízkém 
okolí. Princeznu zakletou v  čase II 
jsme točili například ve Slavičím údolí 
nebo na Cikánce,“ říká Viktor Krištof. 

Závěrečnou scénu filmu Jan Žižka 
zkoušeli filmaři v areálu Říčních lázní 
Radotín. Tam Viktor Krištof dubloval 

Viktor Krištof uvede na podzim do kin dva filmy
Žižkova představitele, amerického 
herce Bena Fostera – ve scéně na 
koni. Radotínský filmař se ve filmu 
objeví v jiné roli, jako mistr Jan Hus. 
Ve snímku o  výrazné postavě čes-
kých dějin hrají například Ben Foster, 
oscarový herec Michael Caine, Til 
Schweiger, Karel Roden nebo Ondřej 
Vetchý.

První díl filmové pohádky Prin-
cezna zakletá v čase představil filmový 
producent z  rodinné společnosti 
Three Brothers Production v  pauze 
mezi covidovými vlnami na radotín-
ském biotopu. „Přestože se Princezna 
stala filmem nejvíce postiženým covi-
dovými opatřeními, uspěla na Primě 
a na Netflixu,“ uvádí Viktor Krištof. 

Druhý díl fantasy pohádky přijde 
do kin letos v  listopadu. „V  červnu 
jsme do radotínského kina pozvali 
na testovací projekci především děti 
z  radotínské školy. Už nám pomohly 

vychytat mouchy u  prvního dílu. Při 
představení testujeme jejich reakce 
a  po zhlédnutí filmu vyplňují dotaz-
ník, který nám pomůže s  finalizací 
snímku,“ vysvětluje Viktor Krištof. 
Publikum hodnotilo vše od tempa 
snímku, děje až po jednání jednotli-
vých postav.

Viktor Krištof pracuje i  na dalším 
filmu s  historickým přesahem. Jedná 
se o  snímek Terezín, který popisuje 
umělecké prostředí a aktivity v židov-
ském ghettu. Divákům představí 
známé terezínské umělce na pozadí 
komorního milostného příběhu. 
V  kinech by měl mít premiéru příští 
rok. V  italsko-české koprodukci se 
představí Mauro Conte, Dominika 
Morávková-Zeleníková, Cesare Bocci, 
Karel Dobrý, Jan Révai, Marián Mitaš 
nebo Marek Lambora. 

(red) Viktor Krištof (vpravo) představil v radotínském kině testovací verzi pohádky 
Princezna zakletá v čase II. 
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Radotínské kino promítne nový český film Prezidentka.

Mladým divákům kino nabídne mimo jiné snímek Jurský svět: Nadvláda.



|9|

Radotínští bubeníci mašírují, až se okna otřásají
Kde se vzali bubeníci, kteří svým hřmotným projevem doprovázejí řadu kulturních akcí v Radotíně? Až na výjimky se jedná 
o žáky radotínské ZUŠ, které vede jejich učitel Jaroslav Rojar. Poznat se dá podle píšťalky, s jejíž pomocí soubor diriguje.

Kultura

Tento nadšený bubeník vyučuje na 
radotínské škole už více než dva-
cet let. Při jednom svém hudeb-

ním pobytu ve Spojených státech viděl 
film Drumline. Zaujala ho v něm skupi-
nová vystoupení hráčů na bubny a začal 

přemýšlet o tom, že podobný soubor dá 
dohromady v Česku. A podařilo se mu 
to. Několik posledních let řídí Radotín-
ské bubeníky, kteří fungují s  význam-
nou podporou Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

„Mockrát děkuji řediteli Pavlu 
Motlíkovi, který nám z  rozpočtu 
školy pořídil bubny za téměř sto 
tisíc korun,“ říká Jaroslav Rojar. Jeho 
hudební minulost je přitom spojená 
s  armádou. Absolvoval vojenskou 

hudební školu v Roudnici nad Labem 
a  poté působil jako koncertní mistr 
u Posádkové služby Praha. 

Když armádu opustil, stal se z něj 
učitel – kromě radotínské zušky 
vyučuje i  na podobných školách 
ve Skutči, Hlinsku nebo Chrasti 
u Chrudimi. „Můj doktor má ze mě 
radost. Jakmile onemocním, musí 
mi vystavit i  pět neschopenek, pro-
tože mám tolik zaměstnavatelů,“ říká 
s  úsměvem muzikant. Když neučí, 
hraje s  kapelami různých žánrů, od 
folku až po heavy metal. Vystupoval 
v  muzikálu Rusalka i  se skupinou 
Čechomor. V  Radotíně vede k  bub-
nování více než dvacítku žáků, před 
covidem jich bylo skoro třicet. Epi-
demie některé mladé muzikanty od 
hudby odvedla k jinému trávení vol-
ného času.

Radotínští bubeníci jsou podle 
Jaroslava Rojara docela ojedinělým 
uskupením. Ostatní soubory většinou 
hrají latinskoamerické rytmy, ale do 
hraní maršů se nehrnou. „Je pravda, 
že jsme hodně hlasití. Když hrajeme 
na Kmochově Kolíně a  procházíme 
okolo domů, třesou se některým 

okna.“ Bubeníci nejčastěji vystupují 
v  počtu mezi 15 až 20 hráči. Vedle 
festivalu v  Kolíně si letos zahráli na 
několika městských akcích, pozvánku 
dostali i  od Lipenské přehrady, kde 
slavnostně otvírali stezku v korunách 
stromů. 

Radotínské žáky doplňují v  pří-
padě potřeby jeho svěřenci z  dal-
ších škol, na kterých působí, často 
se přidá někdo z  rodičů-muzikantů. 
„Hrajeme vlastně čtyři pochody po-
řád dokola, jinak to ani nejde. Když 
nám některé z  dětí skončí, doplní 
ho někdo nový a  musí se do učit, co 
hrajeme. Ze souboru neustále někdo 
odchází a  noví přibývají,“ vysvětlu-
je Jaroslav Rojar. Podle něj je jejich 
hudba mnohem efektnější, když je 
soubor v  pohybu. Hrát marš vestoje 
není to pravé.

Problém mají Radotínští bubeníci 
se zkušebnou. V malém prostoru cvi-
čit nemohou, potřebovali by velkou 
halu. Žádnou ale nemohou sehnat. 
Druhou možností je zkoušet venku. 
To ale zase někoho obvykle brzy začne 
jejich hlasité bubnování rušit. 

Petr Buček

Takto se Radotínští bubeníci představili letos na únorovém masopustu.

Jaroslav Rojar (s činely) se nechal inspirovat americkým filmem Drumline.
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Pavla Smetanová: 
Příběhy z olivového ostrova

Máte-li rádi Řecko, bude vás 
nejspíš zajímat, jak vypadá 
život v  této turisty oblíbené 

zemi mimo dovolenkovou sezónu. 
Novinářka, spisovatelka a  průvod-
kyně Pavla Smetanová, která dlouho-
době žije na Korfu se svým řeckým 
manželem a  dvěma dětmi, přináší 
vtipné a zasvěcené postřehy ze života 
na tomto ostrově od jara do zimy. 
V knize vás seznámí nejen s krásami 
ostrova a  pohostinností jeho oby-
vatel, ale i  s  každodenní realitou při 
kontaktu s  řeckým zdravotnictvím, 
školstvím, úřady či řemeslníky, které 
komentuje se shovívavostí a  laska-
vým humorem.

Ladislav Zibura: 
Prázdniny v Evropě
Čtvrté prázdninové dobrodruž-
ství s  Ladislavem Ziburou, tento-
krát po Evropě. Pokud máte rádi 
humor a  dobrodružství, je tato 
kniha právě pro vás. Také se dozvíte 
něco o  nepříliš známých místech 
v  Evropě, seznámíte se s  cizí kul-
turou a  zajímavými osobnostmi 
a  dozvíte se také něco o  historii. 
Kniha je psána čtivě, díky autorově 
smyslu pro humor je to ideální lite-
ratura nejen na dovolenou.

Clare Pooley: 
Kavárna na konci ulice
Příjemné oddechové čtení o  šesti  li-
dech, které spojí odložený zelený de-
ník osamělého malíře. Ten do svého 
deníku napíše pravdu o sobě a odloží 
ho v  kavárně. Ta patří Monice, která 
do zápisníku přidá svou pravdivou 
zpověď a nechá ho v nedalekém baru. 
Zápisník postupně koluje od jednoho 
člověka k druhému a zachytává jejich 
nejniternější myšlenky, tužby a  závis-
losti.

Petra Procházková: 
Frišta
Román naší přední novinářky je pří-
během ženy Herry, napůl Rusky, napůl 
Tádžičky, provdané do Afghánistánu. 
Herra se pomalu seznamuje s  novou 
kulturou, přizpůsobuje se místním 
zvykům a  tradicím. Příběh je vyprá-
věn originální formou a je doprovázen 
humorem a lehkostí.

Jiří Mádl: 
Přitažlivost planety Krypton
Debutový román herce, scenáristy 
a  režiséra Jiřího Mádla vypráví příběh 
Veroniky a  Martina. Jejich neobvyklý 
vztah trvá s  přestávkami několik let. 
Dopisují si ve virtuálním prostoru zva-
ném Planeta Krypton. Vzájemně se svě-
řují a  čtenáři se tak odhaluje minulost 
i současné životy obou postav. Pod rouš-
kou anonymity je dovoleno vše a Martin 
s Veronikou si slíbí, že se nikdy osobně 
nepotkají. Dodrží své slovo? 

(kni)

Autorské čtení Martiny Kopecké

Ve středu 14. září 2022 se v Míst-
ní knihovně Radotín usku-
teční beseda a  autorské čtení 

s  farářkou a  spisovatelkou Martinou 
Viktorií Kopeckou. Hvězda poslední 
odvysílané řady StarDance se prosla-

vila také svým blogem Deník farářky. 
Stejnojmenná kniha vyšla v roce 2021 
a  setkala se s  obrovským úspěchem. 
Martina Kopecká své dílo představí 
osobně radotínským čtenářům. 

(kni)

Martina Kopecká se proslavila účastí v soutěži StarDance.
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Koruna vezme děti na 
tábor s cestou do pravěku

Kulturně-komunitní centrum 
Koruna pořádá o  prázdni-
nách příměstský tábor vedený 

radotínským paleontologem Ště-
pánem Rakem. Ve dvou termínech 
mohou děti zažít „opravdovou“ cestu 
do pravěku. 

Štěpán Rak je popularizátorem his-
torie spojené s geologií Českého krasu 
a  průvodcem Národního geoparku 
Barrandien. Umí poutavě vyprávět 
o  době, kdy byl Radotín a  jeho okolí 
součástí pravěkého mořského dna. 
Děti zavede na místa, kde lze dodnes 
sbírat zkameněliny vzniklé z  tehdej-
ších mořských živočichů.

Příměstský paleontologický tábor 
se odehraje ve dvou termínech – od 
18. července a od 22. srpna. Trvá vždy 
od pondělí do pátku a stojí 3200 korun. 
Cena zahrnuje obědy i jízdné hromad-
nou dopravou.

„Navštívíme výjimečné lomy, pro-
hlédneme si unikátní nálezy trilobitů 
a  jiných zkamenělin, uvidíme pravé 
kosti dinosaurů, odlitky jejich lebek, 
kostí a drápů ze světových muzeí. Odne-
seme si spoustu zkamenělin, zážitků 
a poznáme nové kamarády,“ říká Štěpán 
Rak. Tábor také využije zázemí Kultur-
ně-komunitního centra Koruna. 

(red)

Paleontolog Štěpán Rak pořádá spolu s Korunou příměstský tábor pro děti.
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Irena Baráková: Sportu není nikdy dost!
Celoživotní sportovkyně Irena Baráková (86) je doslova nabitá energií. V květnu získala ocenění Olympijského výboru za práci 
v Sokole, nadále předcvičuje, plave a jezdí na kole. Přestože den před vznikem tohoto rozhovoru měla kousek od školky 
Petrklíč kolizi s autobusem, nepůsobila nijak rozhozeně. Podle vlastních slov si i z takových situací snaží brát spíše to dobré.

Volal mi váš syn Honza, že 
asi rozhovor neuděláme, 
protože jste měla nehodu. 

Když jsem vám ale zavolal, ihned 
jste se setkáním souhlasila a  za 
čtvrt hodiny po telefonátu už si 
spolu povídáme v  kavárně Pelí-
šek. Co se vám stalo?
Autobus jel nějak blízko ode mne, když 
zajížděl na zastávku, raději jsem měla 
jet po chodníku. Kousek od Petrklíče 
o mě svou zádí zavadil, řidič si toho asi 
ani nevšiml. Spadla jsem z kola a jsem 
trochu podřená. Nic vážného, ale vyčí-
tám si to. Nemůžu teď pár dní chodit 
plavat na biotop.

Před chvílí šel kolem nás basket-
balista Jiří Zídek, a když váš vče-
rejší příběh slyšel, říkal, že jste 
železná lady. Cítíte se tak?
To vůbec. I  když z  legrace říkám, že 
jsem porazila autobus. Znám všechny 
čtyři Jirkovy děti, chodily do Petrklíče, 
já jsem tam také učila. Byla jsem kan-
torkou po celý svůj profesní život.

Neustáváte ve svém aktivním 
životním tempu, minulý týden jste 
byla na Slovensku. Co jste tam 
dělala?
Byla jsem tam se seniorskou partou. Cvi-
čili jsme, plavali, byli jsme tam asi popat-
nácté. Cesta zpátky ale byla dlouhá. 
V  Maďarsku se sesunul svah a  vlaky 
měly velké zpoždění, nabrali jsme šest 
hodin. Cesta domů se hodně protáhla.

Pak jste pár dní po příjezdu 
spadla z  kola. Snad máte už teď 
před sebou jenom pěkné léto plné 
vašich obvyklých aktivit. Co plá-
nujete o prázdninách?
S turistickým oddílem pojedu na tábor 
do Čimelic. Celkem to bude má pade-
sátá třetí účast. Jezdíme tam už od 
půlky 70. let. Podnikáme skautské akti-
vity, výlety, táborové hry. Mé místo je 
v kuchyni.

Máte nějakou vyhlášenou specialitu, 
kterou vždy táborníkům uvaříte?
Teď už spíš v  kuchyni pomáhám. 
Uvařit ale musím květákové placičky 

s  brambory a  všichni čekají i  na mé 
vdolky. Dojde i  na svíčkovou nebo 
vepřo knedlo zelo.

Pro kolik strávníků musíte nava-
řit?
Na turisťáku je asi padesát táborníků. 
Jezdila jsem dvacet let vařit i na tábory 
radotínské Jankovky do Kardašky 
k Nežárce, tam bylo okolo sto padesáti 
jedlíků.

A  do Veselí jezdíte každý rok na 
lakrosové soustředění, kde byly 
pověstné vaše namazané housky 
ke snídani. Pojedete i letos?
Určitě, jestli mě vezmou. Po snídani 
vždycky sednu na kolo a jedu na výlet. 
Ale loni jsem trochu ubrala. Na kole 
už jezdím jenom po rovinách, kopce 
už nezvládám. A  ty housky jsem ve 
Veselí nedělala sama, bylo nás na to 
víc.

Nedávno jste dostala ocenění od 
Olympijského výboru za práci 
v Sokole. Jak jste si užila převzetí 
ceny?
Je to prima, navrhli mě za naši sokol-
skou župu. V Sokole jsem prošla růz-
nou prací, působila jsem i v republiko-
vém sboru cvičení předškolních dětí, 
na sletech jsem měla na starost řazení 
cvičenců. Předání ceny bylo hezké, 
něco tam o  mně povídali. Abych se 
přiznala, ani nevím, co říkali.

Kdy jste poprvé cvičila na sokol-
ském sletu?
V roce 1948, to mi bylo 13 let. V roce 
1938 cvičila moje máma, mě tam hlí-
dala babička a já jsem si tam rozsekla 
čelo, na to si pamatuji. 

Vy jste cvičila na sletu poprvé jen 
pár měsíců po únorovém puči, kdy 
se k moci dostali komunisté. Pro-
žívala jste to nějak?
Byly jsme mladé holky a politiku jsme 
moc nevnímaly. Důležitější než sle-
dovat, jestli sedí na tribuně Gottwald 
nebo někdo jiný, bylo pro nás samotné 
cvičení. Pak přišla éra spartakiád, já 
jsem dokončila střední pedagogic-

kou školu a  dostala jsem umístěnku 
do Kraslic v  dnešním Karlovarském 
kraji. I tam jsme cvičili v Sokole, poté 
v tělovýchovné jednotě. Takže jsem na 
pár let odešla z Radotína a  tento kraj 
ze západu Čech jsem reprezentovala 
na první spartakiádě v roce 1955. Pak 
jsem se vrátila do Radotína.

Přemýšlela jste někdy o  tom, že 
byste žila jinde než tady?
Kromě těch pár let po škole jsem 
vždy žila v Radotíně a neměnila bych. 
Když se mi narodily mé tři děti, už 
jsem s  nimi do Sokola chodila jako 
cvičitelka. V  70. letech přišel trend, 
že by děti měly cvičit už od dvou 
let se svými maminkami. Tak jsme 
s  tím v  Radotíně také začali. Tady 
se hodně cvičilo. V  roce 1975 jsme 
na spartakiádu nacvičovali krásnou 
sestavu s hudbou Evy Bémové vychá-
zející z  Mé vlasti a  bylo nás 75 žen 
z  Radotína. Když se nás dnes sejde 
patnáct, jsem ráda.

Sálá z  vás neuvěřitelná energie, 
do kapsy byste strčila v  tomto 
ohledu mnoho o  dost mladších 
lidí. Kde tu energii berete?
Nabíjím se přírodou, kterou mám 
hodně ráda. Ráda si sednu na kolo 
a  jedu k  jezu do Černošic. Nebo 
naopak vyrazím k  radotínskému pří-
stavišti, tam si sednu na šutr a odpočí-
vám. Někdy jedu i do Vraného.

Nezkoušela jste elektrokolo?
Syn Vláďa mi ho mockrát nutil. Ale 
přijde mi to moc těžké, raději se do 
kopce kousek projdu s  normálním 
kolem. Dneska mi Vláďa koupil nový 
košíček na kolo, včera mi ho ten auto-
bus nějak zdeformoval. Kromě kola 
mám ráda i  horské túry, ale už je to 
pro mě náročné.

Máte nějaké srdcové hory, kam 
jezdíte nejraději?
Jizerky a  Šumavu. Ráda vzpomínám, 
jak jsme ještě s mým manželem, který 
umřel v roce 1973, jezdili s našimi syny 
do Jizerek. Chodili jsme po horách, 
spali jsme každý den na jiném místě, 

bylo to nádherné. Jezdili jsme i do Alp, 
nyní už jsou na mě hory moc náročné.

Patříte k  opravdovým pamětní-
kům. Jak se Radotín změnil vaším 
pohledem?
Strašně moc. Když jsem byla malá holka, 
pamatuji, že tu měl auto jen jeden člo-
věk. Babička žila na statku za Korunou, 
chodili jsme k ní a táhli jsme s husami 
přes náves do Radotínského potoka. 
V zimě jsme vyráželi z domu k babičce 
na saních. Bydleli jsme v  Otínské ulici 
směrem na Třebotov. Za námi byla jen 
louka, les a hájenka. Cementka v centru 
Radotína byla neštěstím, okolí pořádně 
zaneřádila.

Jak se vám líbí dnešní Radotín?
Hrozně fandím Kájovi a Mirkovi (sta-
rostovi Hanzlíkovi a  jeho zástupci 
Knotkovi, pozn. red.). Mirka znám 
ještě jako kluka z  turisťáku, oba jsou 
bývalí kantoři. Obdivuju je za všechny 
změny, které tu udělali. Taky mě sice 
zamrzí, když se pořád mění kvůli stav-
bám objížďky a  přesouvají přechody. 
Bez toho to ale nejde. A  skvělé tu 
máme zázemí pro všechny sportovní 
aktivity. Místo biotopu tu přece byla 
hrozná skládka.

Někdy slyším, že je tu toho sportu 
až moc. Co si o tom myslíte?
To jsem nikdy neslyšela. Vždyť je 
tu i  kultura, máme nově rozšířenou 
Korunu. Ať lidé sportují, toho není 
nikdy dost! Když se s někým po delší 
době potkám na biotopu, říkáme si, že 
už tu měl takový bazén stát dávno.

Které sportoviště tu máte nejra-
ději?
Samozřejmě hlavně sokolovnu, tam 
jsem jako doma, tam je můj život. 
Od tří let jsem tam prakticky denně. 

Sokolovna se moc nezměnila, uvnitř 
vše zůstalo, jak to pamatuji z dětství.

Venku je dnes sokolovna rájem 
lakrosistů. S  tímto sportem jsou 
úzce spojeni vaši potomci, děti 
i  vnoučata. Odhaduji správně, že 
se u vás o  lakrosu mluví i na Vá-
noce?
Když se lakros začal prosazovat, 
někteří škarohlídové tvrdili, že nás ze 
sokolovny vyštve. Vůbec se to nestalo, 
cvičíme dále. Každý má svůj vyhra-
zený čas, ať je to sokolské cvičení, nebo 
lakros. Ale to víte, že u nás v rodině se 
o  lakrosu mluví hodně. O  čem by se 
také mluvilo? Vždyť ho hraje u  nás 
celá rodina. Já jsem výjimkou, já jsem 
lakrosku nikdy pořádně v  ruce nedr-
žela.

Žáci radotínské školy mají tři ho-
diny tělocviku týdně, všichni chodí 
plavat do nového bazénu. Mají děti 
pohybu dost a cvičí správně?
V  Sokole nám ubývá předškolních 
dětí. To není dobře. Možná to sou-
visí s tím, že se specializují už v tomto 
věku na nějaký druh sportu. Lepší je 
začínat všeobecně a začít s jednostran-
nou zátěží až později. V Sokole děláme 
všechno. Zatancujeme si, cvičíme 
s nářadím a tak dále.

Jaký máte recept na to zůstat fit 
i v šestaosmdesáti?
Snažím se hledat na všem něco dobrého, 
i na špatných věcech. Včera, když jsem 
spadla z kola, měla jsem vztek. Pak jsem 
si řekla, že to dobře dopadlo. Vždyc-
ky hledám něco pozitivního, zaháním 
nedo bré vzpomínky. A  stále se snažím 
hledět kupředu a nabíjet se energií v pří-
rodě. Na cestě mám tři pravnoučata, 
takže je stále na co se těšit! 

Petr Buček

Irena Baráková, které její rodina i kamarádi říkají Íja, ve své oblíbené kavárně Pelíšek. Má zde vyhrazené místo s cedulkou.

Irena Baráková (uprostřed) při květnovém předávání cen Olympijského výboru. 
Druhá zprava je další oceněná trenérka působící v Radotíně – Halka Bittma-
nová, která se věnuje mladým badmintonistům.

O prázdninách vyrazí Irena Baráková na turistický tábor i na lakrosové 
soustředění.
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Fotbalisté slavili s bývalými reprezentanty a s Queenie
Sport

Fotbalisté oslavili 100. výročí nejpopulárnější míčové hry v Radotíně. V roce 1922 se stal místní oddíl členem fotbalové aso-
ciace. Jubileum si připomněli na hřišti a večerním koncertem.

Červnové oslavy odstartovalo 
odpolední přátelské utkání mezi 
současnými i  bývalými radotín-

skými fotbalisty, kteří nastoupili na 
radotínském stadionu proti legendám 
českého fotbalu. Za tým složený z býva-
lých hvězd hráli mimo jiné Jiří Novotný, 
Lumír Mistr, Jiří Jeslínek nebo Tomáš 
Jun. Utkání skončilo v normální hrací 
době 6:6, SC Olympia Radotín se však 
radovala z vítězství v penaltovém roz-
střelu. Na utkání se přišlo podívat asi 

350 diváků, slavnostní výkop provedl 
starosta Karel Hanzlík.

Více než tisíc návštěvníků měla 
večerní část fotbalových oslav. Klub 
SC Olympia Radotín pozval na biotop 
populární kapelu Queenie, která věr-
ným způsobem napodobuje světově 
proslulou skupinu, v  jejímž čele stá-
val Freddie Mercury. Queenie zahráli 
největší hity své předlohy a  zabavili 
početné publikum. 

(red)

Radotínští fotbalisté ve svých tradičních černo-bílých dresech spolu s bývalými hvězdami českého fotbalu
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Divoké rodeo v Říčních lázních

Do Radotína zavítaly  rodeové 
závody. Na startu se sešlo 
57  jezdců a  46 koní, kteří 

přijeli ze všech koutů Česka, ale 
také ze Slovenska i Polska. Jezdci se 

o body poprali v disciplínách Ranch 
cutting, Team penning, Ranch Sor-
ting, Breakaway Roping a  Team 
Roping. 

(red)
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Účastníci závodů RunX vyzkoušejí nové trasy

Vsobotu 30. července se běžci 
postaví na start tradičních 
závodů RunX. Organizátoři 

připravili zcela novou trasu. Hlavní 
závody nabídnou délku pět a  deset 
kilometrů. 

„Připravili jsme nejen nové atrak-
tivní trasy, ale také lepší zázemí pro 

závodníky. Start a  cíl bude v  pro-
storách radotínského turistického 
oddílu,“ říká Adam Kostka, spoluo-
rganizátor tradiční běžecké akce. 
Účastníci se mohou těšit také na 
stánky s občerstvením, dobrou kávou, 
nebudou chybět ani masáže a oblíbený 
startovací balíček plný dárků. 

Závod bude mít rovinatý profil, 
převýšení bude minimální. Jeho sou-
částí je rovněž dětský běh pod záštitou 
Nadačního fondu Pink Bubble. Malí 
běžci do devíti let poběží 500  metrů, 
na starší děti čeká kilometrový úsek. 
Startovací poplatek pro hlavní závody 
nyní činí 450 korun (v předprodeji, na 
místě bude stát 600 Kč), za děti se platí 
stokoruna. 

(red)

Více informací o akci přináší facebooková stránka RunX běžecké závody 
nebo www.runx.cz.

INFO

Závody RunX přilákají tradičně do Radotína velkou skupinu běžců.
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Jiří „Andrej“ Zídek střílel koše za Radotín

Na konci května zemřel ve věku 
78 let legendární basketbalista 
Jiří Zídek starší. Získal ocenění 

Český basketbalista 20. století, byl prv-
ním Čechem uvedeným do síně slávy 
basketbalové federace FIBA. Jiří Zídek 
starší žil ve Slivenci, jeho syn Jiří bydlí 
se svou rodinou v Radotíně.

V  60. a  70. letech minulého století 
patřil Jiří Zídek k  nejlepším pivotům 
nejen v  Evropě. S  československou 

reprezentací získal stříbro a bronz na 
mistrovství Evropy, v národním dresu 
nastoupil 257krát. Dařilo se mu také 
na klubové úrovni. Se Slavií VŠ Praha 
vyhrál šestkrát titul mistra ligy, v roce 
1969 dosáhl na evropský Pohár vítězů 
národních pohárů.

Jiří Zídek, známý pod přezdívkou 
Andrej, byl vyhlášeným střelcem. Cel-
kem v  československé lize nastřádal 
10 838 bodů, v čemž nenašel přemoži-

tele. V 90. letech minulého století už se 
věnoval trénování prvoligových celků, 
ale neztratil chuť ani do hraní. Ze Sli-
vence to měl kousek do Radotína, 
a  tak zde nastupoval za místní LTC 
v pražském přeboru. „S Andrejem byla 
velká legrace, jeho vtípky a poznámky 
ke hře mám dodnes zaryté v paměti,“ 
říká radotínský starosta Karel Hanzlík, 
který s  legendárním basketbalistou 
hrál v jednom týmu. 

Tým tažený Jiřím Zídkem přebor 
dokonce vyhrál a otevřela se mu cesta 
do druhé národní ligy. Hráči vytížení 
pracovními povinnostmi však postup 
nevyužili a  nastupovali i  dále v  pře-
boru. V roce 2007 si spolu v radotín-
ském dresu zahráli oba Zídkové – Jiří 
starší se svým synem Jiřím mladším. 
Ten se stal prvním českým basketba-
listou v  americké soutěži NBA. Jeho 
otci komplikoval přestup do americ-
kého Bostonu tehdejší komunistický 
režim. O  angažmá v  nejprestižnější 
basketbalové soutěži v současné době 
usiluje na kalifornské univerzitě Jan 
Zídek, zástupce třetí generace úspěšné 
sportovní rodiny. 

(buč)

Jiří Zídek (v černém dresu s číslem 14) spolu se svým synem Jiřím Zídkem 
mladším a s dalšími členy radotínského basketbalového týmu. Třetí zleva 
radotínský starosta Karel Hanzlík.
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Queenie přilákala na biotop více než tisícovku diváků, kteří oslavili 100. naro-
zeniny radotínského fotbalu.
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Den dětí otevřel sezonu na biotopu
Společnost

Podnikatelé a manažeři radí osmákům s volbou školy

Radotínská základní škola při-
chystala pro žáky osmých tříd 
setkání s podnikateli a manažery. 

Součástí byl i seminář o volbě povolání. 
Celá akce má osmákům pomoct při 
výběru střední školy. Přijímací zkoušky 
je čekají na jaře příštího roku. 

Korporátní firmu reprezentoval na 
setkání ve školní aule Ladislav Dama-
šek, ředitel radotínské cementárny 
spadající pod koncert Heidelberg 
Cement. Za podnikatele se pokusil 
žáky inspirovat Lukáš Princ, spoluma-
jitel Ski a  Bike Centra Radotín. Akce 
spadala pod Místní akční plán II, který 
usiluje o  zvýšení kvality vzdělávání 
v  oblasti předškolního a  základního 
vzdělávání. 

(buč)

Ředitel cementárny Ladislav Damašek (vlevo) a Lukáš Princ ze Ski a Bike 
Centra na besedě o výběru povolání.
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Senioři si dali čaj 
s Jiřím Helekalem

Lidovky, francouzské šansony, 
písničky ze Semaforu a  řadu 
dalších známých kousků mohli 

slyšet senioři na čajovém dýchánku, 
který se v červnu konal v Koruně.

Pozvání přijal zpěvák Jiří Helekal 
a  jeho dcera Kateřina, které přiví-
tal starosta Karel Hanzlík. Nechyběl 

pochopitelně čaj, káva, ale také ovoce 
a občerstvení z rodinné pekárny pana 
Mareše. 

Čaj o třetí je setkání určené radotín-
ským seniorům, které pravidelně 
pořádá Městská část Praha 16 v  Kul-
turně-komunitním centru Koruna. 

(jah)

Jiří Helekal zazpíval radotínským seniorům.
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Lenka Filipová se chce 
do Radotína vracet

Poprvé za svou dlouhou kariéru 
zahrála a  zazpívala v  radotínské 
Koruně Lenka Filipová. Publiku 

v plném sálu slíbila, že se ráda do Radotína 
vrátí. Během bezmála dvouhodinového 
vystoupení zazpívala své největší hity 

spojené s  textaři Pavlem Vrbou a Zdeň-
kem Rytířem. Zavzpomínala také na svá 
studijní léta, kdy na konzervatoři poznala 
Štěpána Raka, a zahrála také nové písně 
inspirované keltskou hudbou. 

(buč)

Lenka Filipová vyprodala sál Koruny.
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Radotínský biotop vstoupil už do 
devátého roku svého fungování. 
Slavnostní otevření nové kou-

pací sezony letos radnice spojila do 
jedné akce s Dnem dětí. 

Malých návštěvníků se na biotopu 
sešlo okolo pěti set. Výjimečné odpo-
ledne si děti užívaly na mnoha sou-
těžních stanovištích, kde za splnění 
úkolů sbíraly razítka, vyzkoušely 

plavby na jezeře pod dohledem míst-
ních vodáků, užily si divadelní i třeba 
bublinová vystoupení.

„Rád bych všechny přivítal v tomto 
unikátním areálu po dlouhé odmlce,“ 
vítal návštěvníky hned na začátku 
odpoledne radotínský starosta Karel 
Hanzlík, který se na akci přeměnil 
v lodního kapitána. „A protože jsme tu 
dnes právě pro vás, děti, jelikož se blíží 
svátek vás všech, pojďme si hned na 
úvod připít!“ dodal starosta. A „rychlé 
špunty“ už byly v obležení dětí! 

Celé odpoledne bylo podle tak-
tovky organizátorů, radotínské rad-
nice a více jak desítky volnočasových 
radotínských organizací, které pracují 
především s těmi nejmenšími, spojeno 
s tématem vody. A proto byla jednot-
livá stanoviště věnována tomuto živlu 
a k vidění bylo i mnoho kostýmů růz-
ných námořníků, vodních živočichů 
či postav. I za kostýmy obdrželi dětští 
účastníci pěknou cenu, tak jako v pří-
padě odevzdání hrací karty s dostateč-
ným počtem razítek či podpisů.

A  k  tomu všemu hrála skvělá 
hudba, večer zakončená songy Beatles 
v  podání revivalové kapely Brouci 
Band – a rovněž občerstvení a spousta 
zmrzliny zdarma (opět za splněné 
úkoly), to vše na tvářích dětí vyloudilo 
k jejich mezinárodnímu dni neopako-
vatelné úsměvy. 

Pavel Jirásek

Den dětí byl ve znamení zábavy, divadla i muziky.

Děti si vyzkoušely překážky na kolech, nechybělo 
malování na obličej nebo střelba z praku.
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