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Vážení  
spoluobčané,
jsme jedinou praž-
skou městskou částí 
s méně než deseti 
tisíci obyvateli, která 
se pustila do stavby 
krytého bazénu 
a celý projekt i dotáhla do úspěšného 
konce. Při velikosti našeho rozpočtu 
se nejednalo o snadnou záležitost. 
O bazénu se přitom v Radotíně diskuto-
valo posledních 40 let. 
První varianta se objevila už v roce 1985, 
kdy se připravovala výstavba nového 
sídliště a 25metrový bazén spojený 
se sportovní halou měl vzniknout na 
pozemku Sokola Radotín, na dnešním 
lakrosovém hřišti. Nakonec z jeho reali-
zace sešlo. Nápad na vybudování bazénu 
se vrátil do hry při přípravě projektu pro 
zázemí biotopu v roce 2010. O rok poz-
ději spatřila světlo světa ověřovací stu-
die bazénu s dvěma variantami. První 
počítala s jeho napojením na přízemí 
základní školy a s vybudováním zázemí 
v prostoru dnešních dílen a klubu. 
Druhá se zaměřila na uspořádání, které 
jsme přivedli až do zdárného konce. 
V roce 2014 se stal bazén součástí kon-
cepce rozvoje školního areálu a byla 
postavena budova zázemí biotopu s šat-
nami, sociálním zázemím a budoucí 
spojovací chodbou do bazénu. V dal-
ším roce se začalo naplno projektovat 
a v roce 2016 byla dokončena doku-
mentace pro stavební povolení. Součástí 
výstavby bazénu byl poměrně náročný 
přesun hradidlové komory, která patří 
mezi protipovodňová opatření. V lis-
topadu 2017 konečně začaly přípravné 
práce na založení objektu bazénové haly. 
Vlastní výstavba se rozjela na jaře 2018 
a trvala skoro přesně rok. 
Bazén budou využívat naše školská 
zařízení a rozšiřuje také pestrou paletu 
možností trávení aktivního volného 
času pro radotínské občany. Věřím, že si 
ho užijete!

Miroslav Knotek, místostarosta 
městské části Praha 16 (Radotín)

„Na obou investicích se díky dlouhodobě 
dobrému hospodaření podílela radotín-
ská radnice, ale větší část sumy poskytlo 
Hlavní město Praha,“ uvádí radotínský 
starosta Karel Hanzlík a dodává: „Na-
plnila se vize naší radnice vybudovat 

Nový radotínský krytý bazén 
vzniknul přístavbou k budově, 
která před pěti lety vyrostla spolu 

s novým biotopem. Tehdejší investice 
činila 65 milionů korun, krytá plavecká 
hala stála dalších více než sto milionů. 

Slovo místostarosty Krytý bazén přivítal první plavce
Největší investiční projekt v novodobé historii Radotína, krytý bazén za něco přes 100 milionů 
korun, je v provozu. Od půlky května ho v rámci zkušebního režimu využívají děti ze základní školy 
i veřejnost. V létě se kvůli plánované revizi vypustí a od září začne fungovat naplno.

Inzerce

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu
ŠKODA Bez starostí
Pronajměte si nový model ŠKODA SCALA bez akontace a bez starostí. 
Rozhodněte se pro výbavu Ambition s benzínovým motorem o výkonu 85 
kW za výhodnou měsíční splátku 5 990 Kč, nebo si zvolte konfiguraci dle své 
preference. Jednoduše si zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké 
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů 
ŠKODA.
Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA SCALA Ambition 1.0 TSI 85 kW v ceně 424 700 Kč včetně DPH. Doba pronájmu 48 
měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 5 990 Kč včetně DPH. Splátka obsahuje povinné ručení, havarijní 
pojištění s 5% spoluúčasti a pojištění vnějších skel do limitu 10 000 Kč. Tato indikativní nabídka není nabídkou  ve smyslu § 1732 zákona č. 
89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah. Zobrazený vůz 
je ilustrativní.

NOVÁ 
 ŠKODA SCALA

 Operativní leasing ŠKODA Bez starostí

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz

Již za 
Kč měsíčně5 990

Číslo 6/2019

v zanedbaném místě po staré čističce od-
padních vod v prvním kroku venkovní 
koupaliště a následně i krytý bazén.“

Jak bude provoz v plavací a relaxační 
hale vypadat? V pracovní dny se vždy 

v šest hodin ráno otevře pro veřejnost. 
Od osmi do 16 hodin ji budou mít 
k dispozici školy. Poté až do 22 hodin 
si opět může přijít zaplavat nebo uží-
vat relaxační část kdokoliv. Základní, 
hodinové vstupné rozšířené o 15 mi-
nut na převléknutí bude pro dospělé 
návštěvníky činit sto korun. Děti za-
platí méně. O víkendu je otvírací doba 
od 9 do 21 hodin.

Na příchozí čeká podobný postup, na 
jaký jsou zvyklí z jiných krytých bazénů. 
U recepce zaplatí na hodinu nebo, po-
kud to kapacita dovolí, i na delší dobu. 
Dostanou čip, který si připevní na ruku. 
Ten jim zajistí průchod přes turnikety 
k šatnám. S pomocí čipu budou ovládat 
také svou skříňku na oblečení. 

Pak se vydají k bazénu, který tvoří čtyři 
25metrové dráhy určené k plavání. Na 
jejich začátku jsou startovní bloky. Pod 
nimi je hloubka 1,6 metru, směrem 
k druhému konci stoupá nerezové dno 
na 1,3 metru. „To, že bazén bude z ne-
rezové oceli bylo první rozhodnutí, 
které jsem řešil už v roce 2010, kdy za-
čaly první přípravy a úvahy o realizaci 
bazénu v návaznosti na projekt zázemí 
biotopu. Údržba nerezového bazénu 
je jednodušší a jeho vzhled je daleko 
atraktivnější. Podobné bazény existují 
třeba v sousedním Rakousku několik 
desítek let,“ říká Miroslav Knotek, mís-
tostarosta Radotína, který na stavbu 
bazénu dohlížel.

Petr Buček

Pokračování na str. 3
Hlavní bazén tvoří čtyři plavecké dráhy a relaxační část. Hala je bohatě prosklená.
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Nové cestovní doklady? Využijte objednávkový systém
Městská část Praha 16 upozorňuje všechny své občany, kteří se chystají 
k cestě za hranice republiky, aby si včas zkontrolovali platnost svých 
cestovních dokladů, které budou k této cestě potřebovat.

Z několikaletých zkušeností, 
které naše městská část 
v této oblasti má, vyplývá, že 

existuje stále velká skupina lidí, kteří 
nechávají tuto záležitost až na po-
slední chvíli. Z tohoto důvodu si vás 
dovolujeme touto cestou upozornit, že 
právě v těchto dnech začíná být vyří-
zení cestovních dokladů v úřední dny 
a bez předchozího objednání proble-
matičtější. 

Pokud si chcete vyřídit svůj cestovní 
doklad bez většího čekání, využívejte 
k tomu náš objednávkový systém, který 
je k dispozici na internetových stránkách 

www.praha16.eu (v pravém sloupci pod 
názvem On-line rezervace OP/Pasy).

V případě, že přijdete na náš úřad bez 
objednání, dovolujeme si vám dopo-
ručit přijít v jiný den než v pondělí 
a ve středu, kdy jsou zejména v od-
poledních hodinách přepážky zcela 
vytíženy. Pokud je to možné, využijte 
k návštěvě ostatní dny:

Úterý: 8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 
14.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 
14.00 hodin
Pátek: 8.00 – 12.00 hod.Na nový cestovní pas se čeká asi tři týdny.
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Starosta předal ocenění Karlu Winklerovi
Radotínská radnice oceňuje osobnosti, které příkladným způsobem 
reprezentovaly Městskou část Praha 16 doma i v zahraničí nebo dosáhly 
vynikajících výsledků v oblasti vědy, kultury, politiky či sportu. Cenu 
Městské části Praha 16 letos převzal Karel Winkler, zakládající člen 
radotínského oddílu atletiky. 

V pražské motolské nemocnici, 
kde je dlouhodobě hospi-
talizován, mu ji posledního 

března, v den jeho 85. narozenin, pře-
dal starosta Karel Hanzlík a zároveň 
mu poblahopřál k půlkulatinám. 

Karel Winkler patřil v roce 1963 k za-
kládajícím členům atletického od-
dílu TJ Spartak Radotín. Aktivně se 
zapojil do trenérské práce s mládeží, 
které se věnoval až do roku 2010. Se 

svými svěřenci dosáhl na tituly doros-
teneckých mistrů republiky. Pod jeho 
vedením vyhrál Jindřich Slanina re-
publikové přebory mladšího dorostu 
v běhu na 200 metrů (1968) a Karel 
Blahovec získal mistrovský titul ve 
stejné věkové kategorii v běhu na 250 
metrů překážek (1972). O rok později 
byl Winkler zařazen mezi nejlepší tre-
néry v kraji. Karel Winkler nebyl jen 
sportovcem a výborným trenérem, ale 
i skvělým bavičem.

Jarní úklid skončil
K jaru patří úklid, a ten nemi-

nul ani Radotín. Od začátku 
dubna do konce května pro-

bíhalo blokové čištění a komplexní úklid 
všech komunikací, který prováděly Tech-
nické služby Praha-Radotín. Jejich pra-
covníci postupně uklízeli a čistili místní 
cesty, chodníky a bojovali s rozbujelou 

Městská část Praha 16 uděluje čestná ob-
čanství nebo cenu městské části. V mi-
nulosti ocenění získal například Franti-
šek Vláčil in memoriam (2018), kytarista 
Štěpán Rak (2015), dlouholetý starosta 
Jiří Holub (2006), plukovník Antonín 
Šupáček, generál Josef Ejem (oba po roce 
1945) nebo Václav Schmid, řídící učitel 
v Radotíně (1899). Cenu městské části 
Praha 16 získal v roce 2018 také Milan 
Peroutka st. (in memoriam). 

Jana Hejrová

Krátce
Aplikace Záchranka pro rychlé va-
rování občanů v Praze

Aplikace Záchranka, kterou má 
ve svých telefonech už 920 

000 uživatelů, přichází ve spolu-
práci s hlavním městem Prahou, 
Zdravotnickou záchrannou službou 
hlavního města Prahy a Nadací Vo-
dafone s novým využitím tzv. push 
notifikací v aplikaci. Ty budou nyní 
na území Prahy upozorňovat na 
nenadálé krizové situace, které by 
mohly ovlivnit zdraví tamních oby-
vatel. Aplikace Záchranka tak bude 
fungovat i jako jedna z cest tzv. re-
verzní tísňové linky. Každý, kdo má 
aplikaci Záchranka, si může na-
stavit upozornění v sekci „Varovná 
upozornění“. Spuštění systému 
bylo symbolicky na den záchranné 
služby 15. května. 

Eva Javorská

Praha zve na Týden pěstounství

Praha pořádá ve dnech od 10. 
do 16. června 2019 první roč-

ník Týdne pěstounství. Organizá-
toři zvou pěstounské rodiny, ale 
i širokou veřejnost na akce, které 
se budou konat po celé Praze. Tě-
šit se mohou na semináře, diskuse 
s odborníky i se samotnými pěs-
touny. Součástí programu jsou také 

výstavy, promítání dokumentárních 
filmů s tematikou náhradní rodinné 
péče či volnočasový program pro 
rodiny s dětmi. V rámci vybraných 
aktivit představí zástupci úřadů 
a doprovázejících organizací ná-
vštěvníkům informace o tom, jak se 
je možné stát pěstounem. Dozvědět 
se bude možné i to, jaké jsou na 
pěstouny kladeny nároky a jaká je 
následná nabídka podpůrných slu-
žeb pro rodinu, která se rozhodne 
dítě přijmout. Týden pěstounství je 
ale také příležitostí k poděkování 
všem pěstounům starajícím se 
o děti, které nemohou být se svými 
rodiči. 
Všechny akce během Týdne pěstoun-
ství Praha jsou zdarma. Podrobný pro-
gram akce přinášejí internetové stránky 
www.tydenpestounstvi.praha.eu. 

Jitka Stejskalová

Pravidla pro kácení ovocných 
stromů se mění

Od letošního 1. dubna platí, že po-
kud roste ovocná dřevina na po-

zemku v zastavěném území evidova-
ném v katastru nemovitostí jako druh 
pozemku ostatní plocha se způsobem 
využití zeleň, je zapotřebí zažádat o po-
volení o kácení dřevin. Avšak jen tehdy, 
pokud má ve výšce 130 centimetrů 

Starosta Karel Hanzlík předává Cenu Městské části Praha 16 Karlu Winklerovi.
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Dále si vás dovolujeme informovat, 
že s účinností od 1. 7. 2018 může 
občan požádat o vydání cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pra-
covních dnech do 24 hodin nebo do 
5 pracovních dnů. Cestovní pasy ve 
zkrácené lhůtě vydává ministerstvo 
vnitra nebo obec s rozšířenou pů-
sobností, u níž byla podána žádost. 
Občan si může cestovní pas vydaný 
ve zkrácené lhůtě převzít do 5 pra-
covních dnů tam, kde podával žá-
dost, nebo na ministerstvu (tam také 
jedině lze převzít pas v pracovních 
dnech do 24 hodin). 

Gregor Dušička

Ulici po ulici postupně vyčistili pracovníci technických služeb.
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obvod větší než 80 cm. V jiném případě 
není nutné o povolení žádat.
Před novelou vyhlášky se nevyža-
dovalo povolení o kácení dřevin pro 
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných v ka-
tastru nemovitostí jako druh pozemku 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem vy-
užití zeleň. Po novele vyhlášky se vy-
pouští z této definice ostatní plocha se 
způsobem využití zeleň. 

Milan Suchan

Uzavírka v ulici Paškova a Vilím-
kova ve Zbraslavi

Z důvodu rekonstrukce kana-
lizace a obnovy povrchu vo-

zovky dojde v termínu od 10. 6. do 
9. 8. k úplné uzavírce v ulici Paškova 
v úseku Fuchsova – Pelzova (mimo 
bus MHD) a dále k uzavírce v ulici Vi-
límkova v úseku Tunelářů – Paškova. 

Upozornění na doložení finanční 
způsobilosti

Odbor živnostenský upozorňuje 
všechny dopravce, kteří musí 

splňovat finanční způsobilost dle 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, že se blíží termín jejího do-
ložení (31. červenec 2019). 

zelení, což i kvůli pár hříšníkům, kteří po-
rušili dočasný zákaz zastavení a svá vozidla 
nepřeparkovali, nebyla jednoduchá práce. 
Technickým službám opět pomáhali klienti 
spolku Etincelle, který zajišťuje projekty 
podporující vývoj osob s mentálním a fy-
zickým handicapem. 

Eva Javorská



|3| Nový bazén

Pokračování ze str. 1

Vedle drah určených k  plavání 
je stejně dlouhá relaxační zóna 
zahrnující dva velké chrliče, 

ponořené lavice s tryskami vyrábějící-
mi bublinky, nechybí ani spodní prou-
dy a  válec s  divokou vodou. V  celé 
relaxační části je hloubka 1,3  metru, 
voda v hlavním bazénu má teplotu 28 
stupňů Celsia. „Zajímavým zpestře-
ním je vnitřní barevné osvětlení spoje-
né s barevným osvětlením stěn. Večer-
ní plavání bude mít i  tento atraktivní 
rozměr,“ dodává Miroslav Knotek.

V  bohatě prosklené bazénové hale 
jsou ještě dva menší bazénky. Jedním 
je brouzdaliště pro děti s malou sklu-
zavkou. Teplota v  něm bude dosaho-
vat 32 stupňů Celsia. A o kousek vedle 
stojící vířivka pro asi 15 lidí nabídne 
příjemnou lázeň s teplotou 36 stupňů. 

Bazén nabídne kurzy plavání pro školy i veřejnost

Krytých bazénů srovnatelných 
s radotínským je v celé Praze 
okolo dvaceti. Jeho specialitou 

je propojení s okolím díky bohatému 
prosklení. „Na podzemních bazénech 
bez oken u dětí pozorujeme větší 
únavu. Denní světlo je při výcviku vel-
kým přínosem,“ tvrdí Martina Ježková 
z plavecké školy Betynka, která vy-
hrála výběrové řízení na provozování 

kurzů plavání v novém radotínském 
bazénu.

Celá radotínská základní škola totiž 
bude v rámci tělesné výchovy trávit 
jednu vyučovací hodinu týdně právě na 
plaveckém výcviku. Školáci se mohou 
těšit na plavání plné zážitků. „Budeme 
je rozvíjet všemi směry. Důležitou sou-
částí výuky bude také sebezáchrana. 

Děti se naučí řešit pod vodou krizové 
situace, do kterých se mohou v běžném 
životě dostat. Například když někdo do 
nich strčí a spadnou do bazénu nebo do 
temné rybniční vody,“ uvádí manažerka 
plavecké školy Kateřina Stehlíková. 

Školáci se při výcviku rozdělí do men-
ších skupinek, ve kterých budou vy-
lepšovat své plavecké dovednosti. Kdo 

Krytý bazén přivítal první plavce

Plavecká vana je z nerezové 
oceli, voda má moderní filtraci

Radotínský bazén vsadil na kon-
strukci z nerezové oceli. Ta je 
sice dražší, ale slibuje lepší kva-

litu a nižší náklady na údržbu než v pří-
padě betonových van nebo fóliových 
izolací. Zázemí tvoří filtrační místnosti 
a zařízení pro ohřev vody. O realizaci 
bazénu se postarala česká pobočka ra-
kouské firmy Berndorf Bäderbau.

„Na slanou vodu jsme nevsadili, ucho-
vávat bazén v mořské kvalitě je složité 

a drahé. Moderní filtrace umí vodu 
skvěle ošetřit tak, aby nebyla moc cítit 
po chemii,“ slibuje místostarosta Mi-
roslav Knotek. Bazén má objem 450 
metrů krychlových.

O ohřev se částečně starají fotovoltaické 
panely na střeše budovy s restaurací. 
„Vodu můžeme udržovat i v létě při tep-
lotě okolo 23 stupňů Celsia a v případě 
potřeby ji během dvou až tří dnů na-
hřejeme plynovými kotly na 28 stupňů. 

Hned u  vstupu do haly jsou kromě 
dvou menších bazénků také dveře do 
parní sauny, kde se mohou příznivci 
horkého vzduchu těšit na 45 až 50 stup-
ňů Celsia. Klasická finská sauna zůstá-
vá venku u  biotopu, v  provozu bude 
i nadále v  zimních měsících. Poslední 
důležitou částí bazénu je vnitřní bistro 
v horním patře, které se ještě dostavuje. 
Na zářijový ostrý start nového areálu 
by však mělo být připraveno.

A jaký plavací úbor se od návštěvníků 
nového radotínského bazénu očekává? 
Nejsou povoleny šortky nebo jiné vol-
né kraťasy. Důvodem je lepší hy giena 
v  bazénu, kterou zaručují klasické 
plavky upnuté na tělo. V kratším i del-
ším provedení. Děti navíc absolvují 
dopolední školní kurzy v  plavacích 
čepicích. 

Petr Buček

Největší radotínské investice

Radotínské stavby a jejich ceny

Krytý bazén (otevřen 2019) asi 100 milionů Kč (s DPH)

Sportovní hala (2009) 90 milionů Kč

Biotop (2014) 65 milionů Kč

Protipovodňová ochrana a nová infrastruktura v Šárově kole (2019) 50 milionů Kč

Rekonstrukce školní jídelny s přístavbou (2018, 2019) 33 milionů Kč

Nástavba na budově základní školy (2019) 26 milionů Kč

Aula základní školy (2018) 20 milionů Kč

Přístavba nad dílnami základní školy (2017) 16 milionů Kč

Podzemní kontejnery na odpad (2015) 12 milionů Kč

Místo u řeky (2015) 11 milionů Kč

Chystané investice

Dvůr za Korunou se sídlem Policie ČR, základní uměleckou školou a dalšími prostory

Radnice se sídlem městské policie

Nové centrum Radotína s náměstím

Parkovací dům u nádraží

Rekonstrukce nádraží a železniční trati

Když nastane chladné léto, vnitřní bazén 
otevřeme,“ vysvětluje Miroslav Kno-
tek. Pokud však bude vypuštěný, jeho 
příprava se protáhne. Naplnění vodou 
trvá okolo jednoho týdne. V parných 
letních měsících se však s provozem 
krytého bazénu nepočítá. Při vysokých 
teplotách bude většina návštěvníků pla-
veckého areálu upřednostňovat biotop, 
a provoz krytého bazénu by byl zby-
tečně nákladný. 

(buč)

Téměř půl miliardy korun přiteklo 
v posledních deseti letech do 
radotínských veřejných staveb. 

Nejdražší je právě otevřený krytý bazén, 
který překonal o deset milionů korun 
sportovní halu, již radotínští sportovci 
využívají od roku 2009. Další chystanou 

investicí je rozšíření kulturního centra 
Koruna, v jehož dvoře bude sídlit také 
základní umělecká škola. A ze strany od 
nové hasičské zbrojnice se přidá i stavba 
nové služebny Policie ČR. Celý komplex 
přijde na podobnou částku jako krytý 
bazén – na zhruba 100 milionů korun. 

„I tyto investiční akce budou převážně 
hrazeny z dotačních prostředků, které 
jsme získali z evropských fondů či jsou 
dojednávány od hlavního města Prahy,“ 
říká k připravovaným stavbám starosta 
Karel Hanzlík. 

(buč)

Ceník vstupného do krytého bazénu (Kč)

60 minut 90 minut 120 minut

Základní 100 140 160

ZTP 90 130 150

Děti do 10 let 80 120 140

Rodina 2+1 220 280 350

Rodina 2+2 280 350 450

Permanentka 1,50/minuta

Poznámka: K času se připočítává 15 minut na převlečení. 

Krytý bazén doplnil plavecký a relaxační areál u biotopu.

Dětské brouzdaliště s malou skluzavkou a nosorožcem

Do relaxační vířivky se vejde okolo 15 lidí.

Šatní skříňky se ovládají s pomocí čipu.
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už umí plavat prsa, bude rozvíjet tento 
způsob plavání. Komu jde více kraul, 
zdokonalí se tímto směrem. Malé 
i větší děti se mohou těšit na pravi-
delné soutěže o ceny a na závody. 

Kromě základní školy budou na kurzy 
plavání docházet do nového bazénu také 
mateřské školy. A na zdokonalovací ho-
diny pozvou i dospělé. „Plavání je skvělý 

pohyb, ale musí se vykonávat správným 
způsobem. Proto je důležitý styl plavání,“ 
radí Kateřina Stehlíková, která je zároveň 
fyzioterapeutkou. Instruktoři plavecké 
školy Betynka mají zkušenosti i s výukou 
pro seniory. Do kurzu se k nim nedávno 
přihlásila 89letá neplavkyně, která se po 
roce naučila plavat a poté strávila dovo-
lenou na jachtě. 

(buč)
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Hanouskové opravují kola už přes 100 let
Příběh tří Josefů Hanouskových – dědy, otce a syna – je nejen výletem po 
historii cyklistiky, ale také společenských změn. Děda majitele radotín-
ské firmy Veloservis Hanousek montoval jízdní kola na pražském Žižkově 
už na počátku 20. století. Rodinnou tradici přerušil nástup socialistického 
zřízení spojený se zákazem soukromého podnikání pro jeho syna a záro-
veň otce nejmladšího Josefa Hanouska. Ten navázal na tradiční řemeslo 
až po roce 1989.

Josef Hanousek nejstarší se na-
rodil v  roce 1888 a  měl čtyři 
bratry. Rodinná firma se věno-

vala stavbě kol. Kromě toho vlastnila 
jednu z prvních nikloven v Praze, kte-
rá sídlila pod Negrelliho viaduktem 
v Karlíně. Zabývali se i dalšími řemes-
ly. Rodina si před 1. světovou válkou 
podnikání rozdělila, Josef Hanousek si 
ponechal výrobu kol. 

Během války dělal motocyklového ku-
rýra v Terezíně, kde doručoval soudní 
zásilky. Po vzniku Československa se 

vrátil ke stavbě velocipedů, zastupoval 
například firmy z Německa či Británie. 
Dařilo se mu a v Hrdlořezích, kousek 
od dnešního Kauflandu na Jarově, si 
postavil činžovní dům s 13 byty a díl-
nami. Pracovalo v nich osm lidí. Když 
v zimě lidé kola nekupovali, řemeslníci 
stavěli a  lakovali rámy kol na další se-
zonu. Ze zahraničí jim přicházely sady 
trubek, které ve své dílně letováním 
spojovali. 

Hospodářská krize po roce 1933 při-
nesla boj o  přežití firmy, ubývalo za-

městnanců a  přibývalo dopisů od 
bank s výzvou k zaplacení dluhů. Jízd-
ní kolo nebylo levnou záležitostí. Stálo 
1150 korun, mistr v Hanouskově díl-
ně si vydělal 120 korun týdně, dělník 
pětaosmdesát.

DÍLNA NA ŽIŽKOVĚ A PAK AŽ 
V RADOTÍNĚ
Prodejna a malý servis sídlily na Koně-
vově ulici na Žižkově. V roce 1927 se 
narodil Hanouskovým syn, prostřední 
ze tří Josefů. Na Smíchově se u firmy 
Šídlo vyučil jemným mechanikem. Za 

2. světové války dělal leteckého techni-
ka, v roce 1948 ho jako syna živnost-
níka vyhodili z armády. O rok později 
umřel jeho otec, Josef Hanousek nej-
starší.

Mladému mechanikovi stát bránil ve 
službě v armádě a poté i v podnikání. 
Nezbývalo mu než přijmout zaměst-
nání ve výrobním družstvu Lověna, 
které vyrábělo zbraně. Kromě toho se 
nadále věnoval jízdním kolům. V 50. 
letech například dělal mechanika na 
závodě Praha – Varšava. Až v  roce 
1987, kdy odešel do důchodu, mohl 
začít provozovat malý servis v  garáži 
ve Vysočanech.

Jeho syn Josef Hanousek nejmlad-
ší o  dva roky později koupil parcelu 
v  Radotíně, aby si postavil dům pro 
svou mladou rodinu. A v něm už počí-
tal s tím, že dolní prostory vyhradí cy-
kloservisu s prodejnou. Zhruba 70 let 
poté, co jeho děda postavil dům s cyk-
listickou dílnou v Hrdlořezích, tak na-
vázal na rodinnou tradici. A udržuje ji 
dodnes.

 „Začínal jsem podnikat ve třech li-
dech, což je nejhorší počet na to, abys-
te se na něčem domluvili. Pak jsem 
měl učedníka, ale ten mi znehodnotil 
nářadí. Tak raději čučkařím sám. Nej-
sem tak ambiciozní, abych firmu roz-
šiřoval a  trápil se s  lidmi,“ říká dnes 
61letý Josef Hanousek. Bedlivě sledu-
je, jak se rozvíjí Ski Bike Centrum Ra-
dotín, které právě připravuje otevření 
svého nového areálu u nádraží. „Přeju 
jim to, pamatuji si dobře, jak fungova-
la konkurence na Žižkově. Byli to sou-
peři, ale uměli si také pomoct,“ uvádí 
Josef Hanousek.

ŠANONY A CYKLISTÉ TLOUSTNOU 
A jak se mu dnes líbí jeho podnikání, 
se kterým začal před 28 lety? „Dříve 
jsem si vystačil s  pěti šanony dokla-
dů za rok, dnes jich potřebuji dva-

náct. Byrokracie narůstá. Asi skončím 
s prodejem kol a budu se věnovat jen 
jejich servisu,“ přemýšlí vzděláním 
gymnazista bez ukončené vysoké ško-
ly ekonomické, který se vše potřebné 
pro opravování jízdních kol naučil od 
svého otce. Prodej kol dnes podle něj 
připomíná turecký trh. Zákazník ne-
zřídka vkročí do prodejny a už se ptá 
na slevu.

V dílně má některá nářadí, která zdědil 
po svém dědovi, například centrovací 
vidlici z roku 1924. A jelikož jeho otec 
za socialismu pomáhal motokrosařům 
a  majitelům amerických motorek, na 
které nebylo možné sehnat náhradní 
díly, dělá i  dnes Josef Hanousek také 
opravy motocyklových výpletů. Na-
rodil se deset let po smrti svého dědy, 
takže se vše potřebné naučil až od své-
ho otce.

Když se podívá na současnou cy-
klistiku, na jednu stranu vidí vel-
ký technický pokrok, jaký kola od 
dob jeho dědy urazila. „Všechny ty 
vidlice, elektronická řazení, karbo-
nové rámy,“ vyjmenovává. Na dru-
hou stranu není velkým příznivcem 
elektrokol. I  když uznává, že pro 
někoho je elektrický pohon skvělou 
volbou. „Lidstvo ale tak nějak de-
generuje, člověk se přestává hýbat. 
Mnoho lidí má sedavé zaměstná-
ní, nadváhu a  pak se chtějí vyřádit 
na těžkém elektrokole, které není 
snadno ovladatelné. Nyní se začí-
nají vyrábět dokonce i dětská elek-
trokola. Proč proboha?“ přemýšlí 
zkušený mechanik.

Josef Hanousek má dvě dcery, které na 
rodinnou tradici cyklistických mecha-
niků nenavázaly. Jeho zetěm však je 
Richard Gasperotti, jeden z nejlepších 
českých bikerů. Zaměřuje se na divo-
kou jízdu a skoky v sedle speciálního 
sjezdového kola. 

Petr Buček

Josef Hanousek ve svém radotínském cykloservisu
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XXII.
Do slepé části Prvomájové ulice se k vilám Janka a Miluše přidal časem ještě jeden dům. Stojí před nimi, mnohem blíže 
uliční čáře i vyústění uličky k podjezdu pod tratí.

K přerozdělení zahrad ale došlo až mnohem 
později, v roce 1961. Tehdy pan Rubeš odpro-
dal velké části zahrady dvěma sousedům. 
Komise pro výstavbu přitom striktně stano-
vila, že žádný z těchto pozemků nesmí pře-
sahovat výměru 1000 m2. Zahrada č. p. 249 
je tedy dnes mnohem větší, než byla v původ-
ním situačním plánu, a mnohem širší je i její 
uliční fronta.

Plány domu č. p. 249 
vypracoval pro manžele 
Josefa a Růženu Sudí-
kovy radotínský stavitel 
František Kříž.

Dům vyrostl na rozdělené části pozemku 
č. k. 371 parc. číslo 4. Možná by stál ještě 
blíže do ulice, ale stavební komise rozhodla, 
že: „Stavební čára stanoví se ve vzdále-
nosti 4 m od schválené čáry regulační, 
důvod pro tuto vzdálenost uvádí se ten, že 
ulice schválena byla pouze v šíři 6 m a že 
s ohledů architektonických i zdravotních jest 
lépe bude-li stavba s ohledem na blízkost 
železniční trati míti větší vzdálenost.“ Jedna 
z dalších podmínek stanovila: „Oplocení 
proti ulici buď zřízeno na zděné podezdív-
ce minimum 60 cm nad niveau chodníku 
vyzdvižené z plotu laťkového neb drátěného 
pletiva nekříklavou barvou natřeného.“
O dva roky později bylo navíc panu Sudíkovi 
povoleno zřízení a používání dílny na výrobu 
leštidla na parkety.

V roce 1938 získal dům podsklepenou 
přístavbu. V protokolu povolujícím její 
užívání je zaznamenáno, že podmínka 
zabezpečení rohu zahrady pana Rubeše 
(tehdejšího majitele vily Janka) „jest 
bezpředmětná, poněvadž žadatelka pí. 
Machová Helena prohlašuje o budoucí 
záměně v části zahrad se sousedem 
p. Rubešem“.

„Plán tento předložen při stavebním 
komisionel. řízení dne 23/8.1932 
schválen a výměrem obec. úřadu 
v Radotíně, ze dne 30/8. 1932 povo-
leno podle tohoto plánu stavěti.“ Jed-
ním z podepsaných členů stavební 
komise byl i pan Karel Šindelka.

Historickou fotografii z archivu letopisecké komise vyhledal a poskytl Ing. Jaroslav Šindelka, současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Historický snímek 
domu se v archivu 
nedochoval, na záběru 
od nádraží z roku 
1945 je vidět jen jeho 
silueta zcela napravo. 
Dobře patrné jsou ale 
v té době ještě neza-
stavěné parcely ve 
stráni nad ním.

V roce 1984 došlo 
k dalšímu rozší-
ření stavby.

A tak přes zeleně zarostlý plot shlíží do ulice 
a na trať dům dnes.
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1. SO  NÁMĚSTÍ SV. PETRA A PAVLA 
RADOTÍN

  13:00, Královský průvod
Koncerty a festival malých pivovarů a dob-
rého jídla (více na str. 12)

KINO RADOTÍN
16:30, Avengers: Endgame, 3D, USA, 
150/130* Kč
Hrstky přeživších spojenců a zbytky 
Avengers se naposledy sjednocují, aby se 
postavili Thanosovi a pokusili se obnovit 
pořádek vesmíru.

 20:00, Rocketman, VB, 130 Kč
Životní příběh hudební legendy Eltona 
Johna vinoucí se od hudebních začátků až 
na samotný vrchol, protkaný jeho největ-
šími hity.

ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
8:30 až 12:30, farmářský trh na Zbraslav-
ském náměstí

2. NE  KINO RADOTÍN
  9:30, DĚTSKÝ DEN, Uuups! 

Noe zdrhnul…, EU, (více na 
str. 7), 50 Kč

11:30, DĚTSKÝ DEN, Kubík hrdina, ISL, 
(více na str. 7), 50 Kč
14:00, DĚTSKÝ DEN, Příšerákovi, SRN, 
(více na str. 7), 50 Kč
16:00, DĚTSKÝ DEN, Malá čaro-
dějnice, SRN, (více na str. 7), 50 Kč

4. ÚT  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Čaj o třetí, tradiční 

setkání radotínských senio-
rek a seniorů

Šuškanda a šeptanda, Komedie z prostředí 
veřejných toalet v podání Divadelního 
spolku Proměna v režii Heleny Kubů

KINO RADOTÍN
17:30, Daddy Cool, FR, 120 Kč 
Když se poznali, zábava byla to hlavní. 
Časem ale všichni okolo dospěli…až na něj. 
Adriena vykopne jeho přítelkyně, protože se 
vůbec nechová jako zralý muž, ale spíš jako 
by mu bylo čtrnáct.

 20:00, Tři blízcí neznámí, USA, 100 Kč
Hned po narození byli rozděleni 
a adoptováni různými rodinami. Po 
necelých dvaceti letech se souhrou 
šťastných náhod setkali a jejich neuvě-
řitelný příběh se stal senzací Ameriky.

5. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Prado – sbírka plná 

divů, IT, (více na str. 7), 
100 Kč

20:00, Most na konci světa, CHOR, 100 Kč
Policista Filip, který žije v srbském domě, 
na jehož dveře klepe původní majitel, 
je pověřen vyšetřováním zmizení muže 
z Bosny.

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

6. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Šprtky to chtěj taky, 

USA, 120 Kč
Americká komedie o dvou „šprtkách“, které 
se do jediného večera snaží vměstnat vše, 
o co během čtyř let studia přišly.

 20:00, X-Men: Dark Phoenix, USA, 130 Kč
X-Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu 
nepříteli: Jean Grey, která pochází z jejich 
vlastních řad.

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
 21:30, Bohemian Rhapsody
Film o slavné kapele Queen

7. PÁ  KINO RADOTÍN
  17.30, PRO DĚTI, TvMiniUni: 

Zloděj otázek, ČR, 
120/100* Kč

Zloděj otázek ve velkém stylu zakončuje 
seriál TvMiniUni, který na České televizi 
běží už pět let a má na kontě téměř 
150 epizod.

 20:00, Láska na druhý pohled, FR/SRN, 
120 Kč
Jedno ráno se Raphael probudí do úplně jiného, 
alternativního světa, ve kterém musí znovu 
a od začátku bojovat o svou životní lásku.

8. SO KINO RADOTÍN
   17:30, X-Men: Dark Phoenix, 

3D, USA, 150 Kč

20:00, Tři blízcí neznámí, USA, 100 Kč

JÍZDA S VRCHU JÍLOVIŠTĚ – ZBRASLAV
 8:30, Start dvoudenní cyklistické akce na 
Zbraslavském náměstí

RESTAURACE KAMÍNKA ZBRASLAV
17:00, Rock pro Zbraslav

11. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Teroristka, ČR, 

110 Kč
Komedie Teroristka je příběhem učitelky 
v důchodu, která celý život učila žáky, že 
základem všeho je slušnost a násilí nic 
neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři 
spoléhají.

20:00, Poslední večery na Zemi, 3D, ČÍN, 
(více na str. 7), 100 Kč

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
21:30, Bohemian Rhapsody
Film o slavné kapele Queen

20:00, Koncert Ivana Hlase
 

12. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, LOVEní, 

ČR, 60 Kč
Romantická komedie o tom, že lásky je 
někdy málo a někdy zase moc. Jak ale 
poznat toho pravého?
 
17:30, Zelená kniha (oceněno Oscarem 
a Zlatým glóbem), USA, 100 Kč
Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley 
si najímá bělošského řidiče a bodyguarda 
na turné po divokých státech amerického 
jihu 60. let.
 
20:00, Rocketman, VB, 130 Kč

13. ČT  KINO RADOTÍN
    17:30, Muži v černém: Glo-

bální hrozba, USA, 130 Kč
Ve svém novém dobrodružství čelí Muži 
v černém dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi 
v organizaci.

 20:00, Neviditelné, FR, 100 Kč
Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech 
pracovnicích, které se v denním centru snaží 
pomoci ženám ve složité životní situaci.

KAVÁRNA U STROMEČKU ZBRASLAV
18:30, Večer šansoniérů
 Zlatka Bartošková, Petra Hapková a Franti-
šek Segrado

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
21:30, film Chata na prodej
 

14. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Psí poslání 2, USA, 

130/110* Kč
Pes Bailey naváže pevné pouto s těmi, které 
zbožňuje, a společně se vydají na místa, 
která si nedokázali ani ve snu představit.

 20:00, Bolest a sláva, ŠPA, 120 Kč
Film Pedra Almodóvara vypráví o složitosti 
oddělit tvůrčí proces od vlastního života 
a od vášní, které žití dávají smysl a naději.

15. SO  KINO RADOTÍN
  17:30, X-Men: Dark Phoenix, 

USA, 130 Kč

 20:00, Šprtky to chtěj taky, USA, 120 Kč

ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
 8:30 až 12:30, farmářský trh 
na Zbraslavském náměstí

18. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Rodiče na tahu, USA, 

120 Kč 
 Salma Hayek a Alec Baldwin v bláznivé 
a nekorektní komedii o manželích a rodi-
čích, kteří se čas od času ocitnou pod 
obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně 
švorc.

 20:00, Beats, VB, 100 Kč
Beats Briana Welshe vypráví univerzálně 
platný příběh o dospívání odehrávající se na 
pozadí elektronické hudební scény.

19. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Muži v černém: Glo-

bální hrozba, USA, 130 Kč

 20:00, Prado – sbírka plná divů, IT, (více 
na str. 7), 100 Kč

20. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Podfukářky, USA, 

120 Kč
Dokonalá profesionálka se po náhodném 
setkání ve vlaku ujme zasvěcování nadšené 
amatérky do tajů svádění a okrádání mužů.

 20:00, Genesis, KAN, 110 Kč
Režisér Philippe Lesage ve svém mimo-
řádně emotivním filmu využívá netradiční 
strukturu, aby zachytil traumata dospívání 
a prvních lásek.

ZÁMEK ZBRASLAV
19:00, benefiční koncert na podporu zbra-
slavských seniorů

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
21:30, film Zlatý podraz

21. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Tajný 

život mazlíčků 2, USA, 
130/110* Kč

Co se honí mazlíčkům hlavou, když skončí 
v rukou veterináře nebo když se v jejich 
teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte.
 
 20:00, Brankář, SRN/VB, 100 Kč
Příběh muže, který miloval fotbal, Anglii 
a ženu svého života a díky svým výjimeč-
ným schopnostem a vytrvalosti se dokázal 
z nenáviděného „nácka“ stát britským 
národním hrdinou.
 

22. SO  KINO RADOTÍN
  17:30, Muži v černém: Glo-

bální hrozba, 3D, USA, 150 Kč
 
 20:00, Rodiče na tahu, USA, 120 Kč

POCHOD PATERA KARLA DVORSKÉHO
9:30, z Tetína do Svatého Jana pod Skalou 
na počest faráře, který v letech 1959 až 
2000 dvakrát týdně chodil sloužit mši.
 Akci doprovodí oslava Klubu českých 
turistů: pochod u příležitosti 130 let od 
vyznačení první turistické trasy do Svatého 
Jana pod Skalou.

25. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Bolest a sláva, ŠPA, 

120 Kč

20:00, Turné, SRB, 100 Kč
Herci bělehradského divadla dostávají 

nesnadný úkol – kulturně povznést srbské 
vojáky těsně za frontovou linií.
  

26. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Neviditelné, FR, 

100 Kč

20:00, KINO NASLEPO, vstupné dobrovolné
 Nechte se překvapit výběrem filmu. Vstupné 
zaplatíte až podle toho, jak se vám bude 
film líbit, a je jen na vás, jakou částkou ho 
oceníte.

 27. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Jak 

vycvičit draka 3, 3D, USA, 
140/120* Kč

Bezzubka se zamiluje do druhově spřízněné 
dračice. Ale na scéně se náhle objeví dra-
kobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ 
ulovit.

20:00, Yesterday, VB, 130 Kč
 Režisér Danny Boyle a scenárista Richard 
Curtis spojili síly a natočili originální a hra-
vou komedii o muzice a lásce.

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
21:30, film Čertí brko

28. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, TvMiniUni: 

Zloděj otázek, ČR, 
120/100* Kč

 20:00, Slunce je také hvězda, USA, 
120 Kč
Daniel je romantik, který věří na osud. Když 
potká Natašu, okamžitě mezi nimi přeskočí 
jiskra. Nataša je však nucena opustit 
Ameriku.

29. SO  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Tajný 

život mazlíčků 2, 3D, USA, 
150/130* Kč

20:00, Podfukářky, USA, 120 Kč

Dlouhodobější akce
MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
13. května – 6. června
Jindřich Mahelka – výstava ke stému výročí 
narození

Kalendář

Kulturní program na červen pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

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

AKCE – KINO RADOTÍN

Poznámka ke vstupnému do kina: 150/130* – 
na představení s takto označeným vstupným – 
sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek 
zakoupených pouze v pokladně kina.

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍNNový film Yesterday má za hlavní téma muziku a lásku. A také Beatles.
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Jaroslav Březina: Operní zpěv je řehole

V Radotíně bydlíte od 
svého narození, začal 
jste tu také se zpěvem? 

Narodil jsem se do domu kousek od 
restaurace Pivní sanatorium. Tehdy to 
tam vypadalo trochu jinak než nyní, 
zástavba byla mnohem řidší. Dětství 
jsme s kamarády trávili na kole, na ko-
loběžkách, házeli jsme kameny. O ví-
kendu jsme vyráželi do Chuchle na 
koníčky. U nás v rodině přitom nikdo 
neměl hudební vzdělání. Nevím, jak 
mohlo tátu napadnout, aby mě v šesti 
letech zapsal tady v Radotíně na hous-
le k panu Tesařovi, který hrál ve filhar-
monii. A pak i do Kühnova dětského 
sboru. U houslí jsem vydržel asi 12 let, 
zpívám dodnes. A rád.

Opravdu se nikdo v  rodině hudbě 
nevěnoval?
Jen táta si někde koupil tahací harmo-
niku, na kterou se naučil hrát a zpíval 
k tomu. Rodiče měli v oblibě dechov-
ku, která u nás v domě byla často sly-
šet. Můj syn hrál pět let na klavír, ale 
nedávno kvůli studiu na obchodní 
akademii přestal. Což ho mrzí. Ale ne-
zpívá, a to je dobře.

Proč je to dobře?
Protože zpěv je strašně náročné za-
městnání, hrozná řehole. Na druhou 

stranu já si svůj život bez hudby ne-
umím představit. Mám s ní spojenou 
celou řadu emočních zážitků, které 
bych jinde nezískal. Myslím tím hud-
bu samotnou, určité úryvky z  oper 
a jejich děj, který z pódia jako zpěvák 
a herec sděluji divákům. Hodně jsem 
si oblíbil především Janáčkovy opery. 
Jsou plné životních příběhů, které jsou 
hodně blízké realitě, člověk se v  tom 
snadno najde.

V  kolika představeních nyní vy-
stupujete?
V Národním divadle asi v 15 operách, 
hostuju také v  Brně. Ročně děláme 
čtyři, někdy až šest premiér. A  další 
koncerty mívám v  Plzni, Ostravě, ale 
také v zahraničí.

To je hodně práce. Odmítáte ně-
která představení?
Nedávno jsem odmítnul inscenaci 
Mozart a ti druzí, kterou režíruje Alice 
Nellis. Nebyla tam možnost alternace 
a v divadle právě připravujeme operu 
Láska ke třem pomerančům od Proko-
fjeva, kterou zpívám ve francouzštině 
a je náročná i pěvecky. Obojí skloubit 
by bylo těžké. A  před několika lety 
jsem odmítnul ve Stavovském divadle 
inscenaci Nagano o slavném olympij-
ském turnaji. Měl jsem hrát hokejistu 
Vladimíra Růžičku. Přečetl jsem si 
klavírní výtah a poprosil jsem režiséra, 
že bych se této role raději vzdal. Neby-
lo to moc o  zpěvu, ale spíše o  jiných 
zvucích. Nevyhovovalo mi ani téma.

Já jsem ale myslel, že sport je 
vám blízký. Není to tak?
Ale je. Odmalička jsem zkoušel růz-
né sporty. Táta mi sehnal tenisovou 
raketu, chodil jsem dolů k  řece na 
kurty pinkat o zeď a časem mě začali 
brát starší kluci i na tréninky. Tenis mě 
strašně bavil. Začal jsem hrát i nohej-
bal, odehrál jsem nějaké mistrovské 
zápasy. To bylo také příjemné. Dnes 
mi na sport nezbývá čas. Nyní jsem už 
měsíc téměř neustále zavřený v  diva-
dle kvůli Lásce ke třem pomerančům. 
A po premiéře hned začínáme finali-
zovat zkoušky na Dalibora. Z divadla 
se dostanu až na začátku prázdnin. 
Blíží se konec sezony, hraju v 15 před-
staveních, kromě toho jezdím kon-
certovat mimo Prahu. Už se těším na 
prázdniny, až se pořádně vyspím.

Jakými cizími jazyky operu zpí-
váte?
Jak je napsaná, takže německy, fran-
couzsky, italsky, rusky i  anglicky. Ně-
jakou část opery jsem zpíval i  v  indi-
ánském jazyce. Dnes je trendem dělat 
opery v  jejich originále. Člověk musí 

znát základy daného jazyka a  pak 
máme k dispozici jazykového poradce, 
se kterým probíráme například správ-
nou výslovnost. Dostáváme i přeložené 
libreto do češtiny. Nejlíp se opera zpívá 
v italštině, která je pěkně zpěvná. Dob-
rá je i němčina. Na druhou stranu fran-
couzština má různé vokály, které jsou 
otevřené či zavřené, a je to s ní těžší.

Očekává od vás rodina na zahra-
niční dovolené, že se těmito jazy-
ky i domluvíte?
Něco vám uvízne v  paměti, základy 
znám. Rád si v  zahraničí popovídám 
v cizím jazyce s místními lidmi. To je 
vždy příjemné. Nejsilnější jsem v ang-
ličtině, obstojně zvládám němčinu, její 
gramatika je ale moc složitá.

Musíte se o svůj hlas starat?
To je individuální záležitost. Někomu 
vadí chlad, jinému horko, někdo před 
výkonem půl dne nemluví nebo jí va-
jíčka. Já jsem přestal běhat na běžkách. 
Chladný vzduch mne uměl ochraptět, 
což nebylo dobré. Jinak ale nedělám 
nic zvláštního. Samozřejmě, že musím 
před vystoupením hlas rozehřát a roze-
zpívat se. Na to existují speciální cvi-
čení. Dělám je celý svůj pěvecký život. 

Jakou hudbu si poslechnete, když 
si potřebujete odpočinout od ope-
ry?
Cestou do práce mám v  hlavě věc, 
kterou budu v  daný den zkoušet. To 
neposlouchám nic. Když však jedu 
domů po představení, pouštím si hip 
hop. Krásně si u  něj vyčistím hlavu. 
Ale nezpívám si ho. Jakmile dora-
zím domů a mám za sebou například 
čtyřhodinovou zkoušku na jevišti, po-
třebuji úplné ticho. Doma na zahradě 
ho ještě najdu, ale ještě větší klid si 
užívám na chatě na Domažlicku. 

Petr Buček

Pište a volejte!

I když to vůbec nestíhám, ten-
hle sloupek napsat musím. 
Začíná náročná doba ven-

kovních městských akcí, chystá-
me kulturní program na rok 2020, 
čas opravdu utíká zoufale rychle 
a doma mne skoro neznají. Ale co 
kdyby mi pak bylo líto, že jsem ten 
svůj sloupek v těchto novinách vy-
nechala? 

Jenže co když ho třeba nikdo nečte 
a  ani by si toho nikdo nevšiml? 
Zcela určitě vím o  pár Radotín-
ských, kterým slouží tyto noviny ke 
všem možným zajímavým účelům, 
jen ne ke čtení. A  já, místo abych 
šla spát nebo něco uvařit, tady nad 
ránem přemýšlím, co kulturního 
našim divačkám a divákům sdělím. 

Je to ode mne pocit přehnané dů-
ležitosti, že se bez mého sloupku 
tyhle noviny neobejdou? Nebo 
přehnané zodpovědnosti k  našim 
milým čtenářkám nebo čtenářům, 
kteří naše noviny čtou? Přemýšlím 
o  tom a  napadlo mne, že si vás, 
milé čtenářky a čtenáři, trochu vy-
zkouším. A příště budu vědět, zda 
napsat sloupek, nebo raději něco 
uvařit. 

Čas od času se ptáme našich ná-
vštěvníků přímo na představeních, 
co si přejí, a  pokud to jen trochu 
jde, rádi to plníme. Konec konců, 
program připravujeme pro vás. 
Moje tajná kontrolní otázka pro 
ty, co čtou tyto řádky, tedy zní: 
Co byste rádi v  budoucnu viděli 
v  Koruně? Pošlete mi prosím vaše 
kulturní tipy, které by potěšily vás, 
ale pokud možno i  další diváky, 
a  hlavně pokud možno vyprodají 
sál. Vaše nápady prosím pošlete 
e-mailem, SMS zprávou nebo do-
pisem. Já moc dobře vím, že to není 
vůbec jednoduché, ale víc hlav víc 
ví a budu ráda za každý váš tip a in-
spiraci. Jsem moc zvědavá, kolik 
nápadů mi přijde. 

Pro ty, co se mi ozvou, chystám 
malé překvapení. Ale prosím ni-
komu o  tom neříkejte! A na závěr 
prozradím, že nás čeká opět pod-
zim plný skvělých kulturních zážit-
ků. Já se moc těším nejen na Petra 
Nárožného a  Simonu Stašovou ve 
hře Poslední ze žhavých milenců, 
kterou mi doporučily naše úžasné 
seniorky, ale také na koncert Spiri-
tuál Kvintetu i na skvělá amatérská 
divadla, která mají v Koruně tradi-
ci. Opět přivítáme Kočovné divadlo 
Ad Hoc a  jejich kultovní mafián-
skou operu Zmrazovač, Kladenské 
divadlo V.A.D. s novou komedií Úl 
nejen o včelách a včelařích, Karlo-
varský soubor D3 s komedií o srn-
kách, Gaudium s poetickou kavár-
nou a další. O tom ale až příště.

P. S. Možná jsem raději měla něco 
uvařit.

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

dana.radova@praha16.eu, 

tel. 725 606 259

Slovo kulturistky

Se sólistou Národního divadla o cestě ke zpěvu 
i o Radotíně, ve kterém vyrůstal a prožil celý 
svůj dosavadní život.

Jaroslav Březina (51) Absol-
voval strojní průmyslovku 
na Smíchově a poté Praž-
skou konzervatoř. Je sólis-
tou Opery Národního divadla, 
věnuje se baroknímu a kla-
sickému repertoáru, vystupo-
val v Japonsku, Koreji, Ang-
lii, Rakousku, Norsku, Itálii, 
Německu, Francii či Španěl-
sku. Je držitelem Ceny Thálie 
za rok 2015. Žije v Radotíně.

Blíží se neckyáda, chystejte plavidla
Tradiční Radotínská neckyáda se 

letos koná v sobotu 15. června. 
„Užijte si tuhle originální akci 

z druhé strany a vymyslete si svoje vlastní 
plavidlo. Z vody je to úplně jiný zážitek 
než ze břehu,“ vyzývá spoluorganizátorka 
akce Dana Radová. Na návštěvníky čeká 
spousta legrace, adrenalinu i vody. Účast-
níci se mohou těšit na rozmanité ceny.

„Může se zúčastnit každý, komu nechybí 
odvaha, patřičná dávka recese a hu-
moru a dostaví se na start u radotín-
ských Říčních lázní s improvizovaným 
a amatérsky vyrobeným prostředkem 

konstruovaným pro splavení řeky Be-
rounky,“ dodává Dana Radová. Akce 
začne ve 13 hodin prezentací a přípra-
vou soutěžních plavidel v areálu Vodác-
kého oddílu Radotín a místního turis-
tického oddílu. Vlastní závod odstartuje 
sjezdem prvního plavidla v 15 hodin. 
K tanci i poslechu zahraje kapela Bartet 
písničky nejen o vodě a pohodě.

Přihlášky na Radotínskou neckyádu posí-
lejte do 14. května na jednu z e-mailových 
adres iveta.krejci@praha16.eu nebo 
milan.bouzek@praha16.eu. 

(red)
Neckyáda přivádí na Berounku nejrozmanitější plavidla.
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Jaroslav Březina ve své oblíbené opeře Její pastorkyňa od Leoše Janáčka. 
Právě za tuto roli získal Cenu Thálie.
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Radotínský rodák při přebírání Thálie v roce 2015
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PROGRAM KINA 2. ČERVNA

9.30 h, Uuups! Noe zdrhnul…

Je konec světa! Blíží se obrovská 
povodeň, dostatečně velká na vy-
hubení veškerého života na Zemi. 

Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí 
Raťafáci, se dostali na Noemovu archu 
na poslední chvíli za pomoci Grumpíků 
Lísky a  její dcery Ley. Když však archa 
odplouvá, Finík a Lea na ní omylem ne-
jsou. Pravé dobrodružství tak pro ně te-
prve začíná. Při hledání cesty zpátky na 
archu budou muset společně přemoci 
nejen lstivé nepřátele, ale také najít nové 
kamarády a uvědomit si, na čem v životě 
skutečně záleží.

Kino Radotín zve na dětský den

11.30 h, Kubík hrdina
Příběh mladého kulíka zlatého, kte-
rý má problémy naučit se létat a mi-
grovat se svou rodinou do teplých 
krajin. S pomocí několika kamarádů 
je schopen přežít ve světě plném ne-
přátel a  nakonec je i  oslavován jako 
hrdina.

14.00 h, Příšerákovi
Wishbonovi nejsou právě šťastná ro-
dinka. Máma Emma má knihkupec-
tví, které je před krachem, táta Frank 
je přepracovaný a každý den trpí pod 
tyranským šéfem. Dcera Fay je ne-
šťastná, stydlivá teenagerka a syn Max 
je sice matematický génius, ale ve ško-

Výherci z minulého čísla:
Mária Blechová, Radotín
Milan Stodola, Radotín
Hana Havlíčková, Zbraslav

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. 6. obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Na neděli 2. června přichystalo radotínské kino oslavu dětského dne. Uvede 
čtyři dětská představení a pracovníci kina připraví pro malé návštěvníky 
dárky. Příchozí se navíc mohou těšit na líčení vizážistkami zdarma.

le ho ostatní šikanují. Jenže ty oprav-
dové trable Wishbonovy teprve čekají. 
Mámu Emmu si totiž jako svou bu-
doucí partnerku vyhlédnul samotný 
hrabě Dracula.

16.00 h, Malá čarodějnice
Vítejte v domě u  jedné malé nezbed-
né čarodějnice, která je odhodlaná 
stát se nejlepší čarodějnicí na světě, 
jen se toho musí ještě hodně naučit… 
Spolu se svým nerozlučným havra-
ním druhem Abraxasem se proto vrhá 
z  jednoho dobrodružství do druhého 
způsobem, který si prostě nelze neza-
milovat. 

(kin)

Kubík hrdina potěší děti během dětského dne v radotínském kině.
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Dva filmové tipy: 
Poslední večery a Prado

V úterý 11. června od 20 ho-
din uvede Kino Radotín 
film Poslední večery na 

Zemi. Tento hypnotický romantizující 
neo noir nejtalentovanějšího ze sou-
časných čínských filmařů Gan Biho je 
magickou meditací o prostoru a času 
i enigmatickou básní o ztrátě a bolesti. 
Film je jako sen utkaný z nespolehlivé 
paměti a ještě nespolehlivější skuteč-
nosti – barevně, světelně i kompozičně 
uhrančivý přelud narozený z melan-
cholicky rozostřené přítomnosti a mi-
nulosti, která dost možná ani nebyla. 
Podmanivý rytmus a truchlivá obra-
zotvornost filmu o muži, který hledá 
svou dávno ztracenou lásku, evokuje 
ponuřejší a abstraktnější verzi raných 
filmů Wong Kar-Waie či vrcholných 
děl Andreje Tarkovského. Film, který 
nás zavádí do fantaskních ruin pro-
vinčního města Kaili na jihovýchodě 
Číny, vrcholí více než 50 minut trva-
jícím záběrem – zjevením natočeným 
bez jediného střihu ve 3D. Poslední 

večery na Zemi staví na mesmerizují-
cím efektu a náladě více než na záplet-
kách a zřetelné distribuci informací, 
činí tak ale z dobrého důvodu. Čím 
méně toho totiž víme, tím méně toho 
zapomeneme.

Dalším tipem na neobvyklou podí-
vanou je dokumentární film Prado – 
sbírka plná divů. Kino Radotín ho 
uvede ve středu 5. června od 17.30 ho-
din a ve středu 19. června od 20 hodin. 
Slavná budova v Madridu slaví 200 let 
existence a ve výpravném snímku 
přibližuje svůj příběh. Putování špa-
nělskou metropolí neodhaluje jen to 
nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale 
i šest století španělského národa. Dě-
jiny vyprávěné uměním, přes osm ti-
síc muzejních exponátů včetně děl od 
géniů jako Goya, El Greco, Velázquez 
nebo Rubens, Tizian či Bosch, přesně 
to je nový dokument Prado – sbírka 
plná divů. 

(kin)

Radotínská knihovna 
bude v létě zavřená

Od 1. července až do 23. srpna 
bude letos Knihovna Radotín 
zavřená. „Budeme provádět 

revizi knižního fondu. Podle kni-
hovního zákona se v knihovnách 
naší velikosti provádí povinně kaž-
dých pět let,“ říká její vedoucí Irena 
Farníková.

Jak tedy na půjčování knih před prázdni-
nami? Čtenáři si mohou v červnu vypůj-
čit neomezené množství knih, které vrátí 
nejpozději v polovině září. „Po revizi 
opustíme náš stávající knihovní systém 
včetně on-line katalogů a přejdeme na 
nový systém. Věřím, že se bude čtená-
řům líbit,“ uvádí Irena Farníková. 

(red)

Poslední večery na Zemi jsou magickou meditací o prostoru a času.
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Čtenáři si mohou knížky na prázdniny půjčovat do konce června.
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Knížka,
kterou do soutěže věnovalo

díky spolupráci s

Kino Radotín 
odměňuje své diváky pravidelně!
Přijďte se taky nechat odměnit. :)



|8| Inzerce

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

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, 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 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
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 10 000 výtisků. V 
případě zájmu inzerovat v našem 
periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA 

Informace o Vaší firmě budou po dobu 
12 měsíců od zveřejnění posledního 
inzerátu dostupné na webových 
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál 
inzerentů, který naleznete přímo na 
úvodní straně pod odkazem Firmy v 
horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Věra Peroutková
tel.: 257 911 746

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940  www.hanarozenska.tk

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

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

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Stěhování a doprava. 

Tel.: 773 484 056

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 

Cateringová společnost
Praha 5 – Zbraslav

přijme paní
na občasnou výpomoc do kuchyně 

více info: Lili Spieglová 602 614 666

email: lilispieglova@bps-catering.cz

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

tel. 608 926 974
www.hodinovy-manzel-michal.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

 

Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

 Botox 
 Výplně vrásek 
 Laserové ošetření 
 Odstranění kožních výrůstků 

Mudr. Anna Kinkorová 
Tel.: 604 809 675, 257 922 484 

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 

 

PŘIJME 

kuchaře / kuchařku
pomocného kuchaře / kuchařku

servírku / číšníka

Pracovní úvazek je možný na HPP
nebo i jako brigáda

Informace na tel.: 737 711 968

K Lochkovu 29/7, Praha 5 - Slivenec

HHtinee U Bůčkk

JÓGA PRO ZDRAVÍ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
I O PRÁZDNINÁCH

remizek@seznam.cz
tel. 603 585 392
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CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

e-mail: mkaucky@gmail.com 
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

 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.,
Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Dana Radová,

Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 29. 5. 2019. 

Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 30. 7. 2019.
Uzávěrka pro inzerci: do 14. 7. 2019.

Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Jana SRPOVÁ

Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140

Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69 
Praha 5 - Radotín

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Barbora Böhmová
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Radotínští Vlci vyhráli 2. ligu, ale nepostupují

Inzerce

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona RaškováStřední odborné učiliště 

Praha – Radotín

Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín

přijme kuchaře/ku 
na plný úvazek

vyučen/a, nebo praxe v oboru
nástup 12. 08. 2019

Bližší informace na tel. 
257 899 901

Základní škola Praha-Lipence 
přijme od září

učitele 2. stupně
s aprobací ČJ, D,

případně M, F, TV, IT
(i pro studenty, úvazek dohodou)

Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova@zslipence.cz

(www.zslipence.cz)

Cesta v play off začala pro radotín-
ské Vlky ve čtvrtfinále, ve kterém 
si celkem snadno poradili s cel-

kem SKB Rokycany, aby pak v semifi-
nále narazili na velmi silnou Jiskru Do-
mažlice. V prvním utkání série hraném 
na horké půdě v Domažlicích Vlci pro-
hráli vysoko 75:94, a doma tak museli 
na druhý den zvítězit o 20 a více bodů. 
Hráči Radotína před vyprodanou halou 
Věry Čáslavské po neuvěřitelném vý-
konu zvítězili 112:58 a ve finále je čekal 

Největší úspěch ve své 75leté historii má na kontě radotínský basketbal. Muži BK Wolves Radotín získali titul mistra druhé 
národní ligy, ve finále porazili 2:1 na zápasy moravský klub SA Brno. Postup do vyšší soutěže však z finančních důvodů odmítli.

vítěz moravskoslezské skupiny – celek 
Sportovní Akademie Brno.

Finálová série, hraná na dvě vítězná 
utkání, začala v jihomoravské metro-
poli, kde domácí dokázali v prvním 
utkání zvítězit 82:74. Wolves v násled-
ném zápase doma v Černošicích před 
rekordní návštěvou více než 300 diváků 
zvítězili hladce 93:76. Rozhodující nervy 
drásající duel hraný ve vyprodané br-
něnské hale Morenda dokázali v závěru 

zlomit ve svůj prospěch hráči Radotína, 
a tým trenéra Adama Peřinky se tak 
mohl radovat ze svého prvního druho-
ligového titulu, kterého dosáhl už ve své 
čtvrté sezoně na republikové úrovni.

„Podařilo se nám splnit dlouhodobý 
cíl, se kterým jsme před čtyřmi roky 
do národní ligy vstupovali. Hráčský 
kádr prošel v letošním ročníku vel-
kými změnami, ale nakonec jsme našli 
správnou sestavu i načasování formy,“ 

říká manažer klubu David Zábranský. 
Za hlavní stavební kameny úspěchu 
lze považovat velmi silný a útočně la-
děný kádr, který se prezentoval rych-
lým a atletickým herním stylem. V zá-
kladní části dokázali Wolves skórovat 
v průměru 88,5 bodu na zápas. 

Lídrem týmu byl devatenáctiletý 205 
centimetrů vysoký Jan Zídek, jehož 
výkony vyvrcholily v play off, kde 
dával průměrně 31 bodů na utkání. 
„Měli jsme letos velmi vyrovnaný kádr, 
kde nebylo slabého článku, navíc bych 
zdůraznil, že oproti předešlým sezo-
nám se nám povedl správný výběr ci-
zinců,“ říká trenér Adam Peřinka. Ital 
Lorenzo Fabiani, Švýcar Christophe 
Reymond a v neposlední řadě ně-
mecký rozehrávač Daniel Heppt byli 
dalšími klíčovými hráči týmu. „Zá-
sadní stavební kámen letošního úspě-
chu byli zcela jistě i fanoušci. Všechna 
utkání play off byla beznadějně vypro-
dána, celkem v sezoně přišlo na naše 
domácí zápasy téměř 2500 diváků, 
lámali jsme rekordy v návštěvnosti,“ 
dodává David Zábranský.

První ligu však basketbalisté Radotína 
hrát v příští sezóně nebudou. „Ziskem 
titulu jsme potvrdili, že patříme jak 
sportovně, tak organizačně mezi dru-
holigovou špičku republiky, nicméně 
v současné chvíli bohužel nemáme fi-
nanční prostředky na posun do první 

ligy. Naše mládežnická akademie navíc 
pracuje dnes už se 180 dětmi a musíme ji 
finančně zabezpečit na příští sezony,“ vy-
světluje manažer klubu David Zábranský. 

Úspěchy slaví v posledních měsících 
i mládežnická akademie Vlků. Mladí 
basketbalisté zvítězili na květnovém 
turnaji kategorie U11 v jihočeském Bo-
rotíně, kde startovaly stejně staré celky 
klubů SKB Rokycany, BC Benešov, BK 
Kralupy, Lokomotiva Liberec a domácí 
BK Borotín. Radotínský Matyáš Vaně-
ček získal cenu pro nejlepšího střelce 
turnaje a spolu se svým spoluhráčem 
Šimonem Půčelíkem se dostal do nej-
lepší pětky turnaje. Cenu pro vítěze 
driblérské soutěže si odnesl taktéž ra-
dotínský hráč Dominik Vašina. 

(wr)

Vítěz letošní 2. ligy v basketbalu – BK Wolves Radotín
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Rosický, Siegl a Kohák 
se v Lipencích utkají ve střelbě penalt

Fotbalistům TJ Sokol Lipence, 
kteří letos slaví 100 let od 
založení klubu, přijdou k je-

jich velkému výročí popřát slavné 
osobnosti. Na oslavě, která se koná 

v sobotu 15. června od 13:30 na 
hřišti v Lipencích, si zahrají hvězdy 
ze Sigi Teamu proti lipeneckému 
áčku a po nich Team Celebrit proti 
družstvu žen Sparty, které získalo 

Horst Siegel a Tomáš Rosický se zúčastní oslav jubilea na hřišti v Lipencích.
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KAM ZA SPORTEM 
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Boxlakrosová aréna TJ Sokol 
Radotín
•  22. 6. ve 20:00 finále 

boxlakrosové ligy
Lakros, hřiště s umělým 
povrchem
•  1. 6. od 9:00 semifinále 

a finále Národní ženské 
ligy (finále od 15:45)

Fotbal, 1. ČFL, Radotín
•  1. 6. v 10:15 Olympia 

Radotín – TJ Štěchovice
•  15. 6. v 10:15 Olympia 

Radotín – FC Slavoj 
Vyšehrad

Fotbal Lipence
•  15. 6. ve 13:30 exhibiční 

zápas k oslavě 100 let 
klubu

Dostihové závodiště Velká 
Chuchle
•  1. 6. Velká červnová cena, 

Cena Nory Jeane
•  2. 6. klusácké dostihy
•  7. – 9. 6. Diplomats Polo Cup
•  13. – 16. 6. CPI Summer Cup 

(parkur)
•  22. 6. České derby
Sportovní hala Radotín
•  1. – 2. 6. badmintonový 

turnaj mládeže
•  8. – 9. 6. basketbalový turnaj 

U10
Běh RunX
•  19. 6. 14:00 T-Mobile 

Olympijský běh
Softball, 2. ČSL mužů
•  15. 6. od 15 a 17 h, 

Tunnelers Radotín – Snails 
Kunovice

•  16. 6.  od 11 a 13 h, 
Tunnelers Radotín – Hroši 
Havlíčkův Brod B

mistrovský titul. Kopačky tak nazují 
nejlepší střelec ligy Horst Siegl, bý-
valý reprezentant a trenér Ivan Ha-
šek st., všeuměl Jakub Kohák, exre-
prezentační brankář Jaromír Blažek, 

rekordman v počtu ligových titulů se 
Spartou Jiří Novotný, bratři Ličkové, 
hokejisté Jaroslav Bednář, Petr Ned-
věd a další. 

Ve vložené exhibici při střelbě pe-
nalt se představí i bývalý reprezen-
tační kapitán a hráč Arsenalu, Dort-
mundu a Sparty Tomáš Rosický, 
Horst Siegl, kapitánka Sparty Adéla 
Odehnalová a samozřejmě Jakub 
Kohák. Na vítěze soutěže si bude 
možné vsadit a vyhrát večeři v re-
stauraci Yoshihashi Sushi, kterou 
provozuje Ivan Hašek mladší.

Na zábavném odpoledni pro celou ro-
dinu se předvedou i žáci místní školy, 
cvičenky aerobiku i zasloužilé „holky So-
kolky“, zmenšené modely letadel budou 
nad hlavami diváků ovládat lipenečtí 
modeláři. Pro nejmenší bude zdarma 
k dispozici skákací hrad, obří nafukovací 
skluzavka a fotbalové rodeo. 

(jlk)
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Bývalý lakrosista Ondřej Mika patří už 15 let do týmu hlavních organizátorů Memoriálu Aleše Hřebeského. Díky znalosti anglič-
tiny má na starost především komunikaci se zahraničními týmy. Jaký byl jeho pohledem letošní největší evropský boxlakrosový 
turnaj, kterého se účastnilo 480 hráčů z 21 zemí?

Memoriál přilákal téměř čtyři tisícovky diváků

Jaké je postavení memo-
riálu v  lakrosovém spor-
tu? Které turnaje v  Evropě, 

nebo i  mimo ni, radotínskému 
memoriálu konkurují?
Už sám nehraju, takže po turnajích 
tolik nejezdím a  moc je nesleduju. 
Ale vím o  boxlakrosovém turnaji ve 
Francii v  Lille nebo v  Drážďanech, 
který se obvykle koná dva týdny po 
našem. Rozsahem 24 týmů a pestrostí 
zúčastněných zemí nám v boxlakrosu 
asi nekonkuruje nikdo na světě. Me-
moriál má vynikající renomé díky své 
jedinečné atmosféře. Potěšilo nás, že 
mezinárodní turnaj LASNAI v  ame-
rických Syracusách, kterého se účast-
ní i náš tým LC Custodes, vznikl před 
čtyřmi lety podle Memoriálu, otevře-
ně se na nás odkazují a  letos převez-
mou i náš hrací systém. Po sportovní 
stránce jsou na LASNAI lepší týmy, 
hraje tam spousta profesionálních 
hvězd. Přece jen je to v centru lakro-
sového světa.

Kolik lidí se staralo o letošní tur-
naj?
Užší tým tvoří čtyři lidé, širší asi deset 
a  se všemi z  oddílu je nás okolo pa-

desáti, když započítáme pomocníky, 
zapisovatele, časoměřiče, děvčata na 
kase a další.

Zaberou vám přípravy na memoriál 
hodně času?
Turnaj se připravuje průběžně po celý 
rok. Před týdnem jsme skončili a  už 
se nám hlásí zájemci o účast v příštím 
ročníku. Plány na další ročník se na-
plno rozbíhají po Frank Menschner 
Cupu, který se letos koná v  termínu 
od 29. do 31. srpna. Největší nápor 
přichází od půlky března. Všichni, kdo 
jsme v organizačním týmu, se pořádá-
ní turnaje věnujeme po své práci a bez 
odměny. 

Podle čeho vybíráte týmy, které do 
Radotína pozvete?
Dvacet nejlepších týmů z  letošního 
Memoriálu Aleše Hřebeského získává 
automaticky pozvánku na jeho další 
ročník, které také všichni nejspíš vy-
užijí. O  čtyřech zbývajících místech 
rozhodujeme podle došlých přihlášek. 
Týmy se k nám rády vracejí. Pro příští 
ročník bude výběr zbylých čtyř týmů 
obzvlášť těžký. Na posledních příč-
kách letos skončila mužstva, která sem 
jezdí pravidelně anebo tu zanechala 
velmi dobrý dojem. Ať už jde o Nory, 
Švédy, Rakušany nebo mužstvo z praž-
ského Jižního Města. 

Vyžadují zúčastněné týmy od 
organizátorů nějaký speciální 
servis? Nebo jim jen pošlete, kdy 
hrají, a tím to pro vás končí?
Týmy považujeme za své hosty a chceme, 
aby si tady užili nejen lakrosový turnaj. 
Kromě samotného turnaje jim nabízíme 
zajištění ubytování, dopravu z  letiště, 
jsme schopni obstarat i další služby – na-
koupit jízdenky nebo třeba zařídit plav-
bu parníkem po Vltavě. To asi na jiných 
turnajích není úplně obvyklé. 

Říkáte, že je turnaj mezi jeho hrá-
či oblíbený. Hraje roli i  skuteč-

nost, že přijíždějí do Prahy, která 
má v zahraničí pověst města, kde 
si návštěvníci užívají levné pivo 
a další zábavu?
Praha je samozřejmě pro hráče láka-
dlem, během turnaje se všichni dob-
ře baví, dají si pivo a užijou si i noční 
život a  party. Ale při tom všem jde 
hlavně o  lakros. Náš turnaj má vel-
mi dobrou sportovní úroveň a výhra 
v něm je velmi prestižní. A má i sil-
ný étos a  všichni vědí, proč turnaj 
vznikl a  proč nese Alešovo jméno, 
což zmiňujeme i na slavnostním za-
hájení. Pravidelně přijíždí i  Alešova 
maminka Jana Hřebeská, která nás 
podporuje, a my si její podpory moc 
vážíme. 

Kde hráči bydlí?
V Radotíně je ubytovací kapacita dost 
omezená a  týmy, které se sem neve-
jdou, většinou bydlí v levnějších hote-
lech na Smíchově. Na zápasy je učíme 
jezdit vlakem. Když přijedou nové 
týmy ze zámoří, jsou nejdříve trochu 
vystrašené z toho, že mají použít veřej-
nou dopravu. Ale když si to vyzkouše-
jí, všechny obavy jsou fuč. 

Překvapí vás někdy týmy svými 
požadavky?
Už málokdy. Ztracená zavazadla na le-
tišti řešíme rutinně. Letos jsem sháněl 
pro rozhodčí autosedačku pro mimi-
no na cestu do Bratislavy. Ale to nebyl 
problém. V minulosti jsem například 
vyzvedával u  taxikáře na Václaváku 
doklady jednoho z hráčů. 

Kolik diváků se letos na zápasy 
přišlo podívat?
V  sobotu bylo chladno a  pršelo, ale 
přesto jsme za celý turnaj registrova-
li okolo 3700 návštěvníků. Loni bylo 
nádherné počasí, dorazilo přes čty-
ři tisíce lidí. Kdo nepřišel na zápasy, 
mohl se doma dívat na živý přenos na 
internetu. Finále snímalo pět kamer 
a  podle hráčů z  Kanady máme lepší 

přenosy než profesionální NLL. Jaro-
mír Koubík a  tým Todo Production, 
kteří přenosy zajišťují, odvádějí vyni-
kající práci. Semifinále a  finále záro-
veň vysílala na svém streamu Česká 
televize. 

Co říkají na turnaj lidé ze soused-
ství sokolovny?
Samozřejmě si uvědomujeme, že tur-
naj je pro okolí zátěží. Většina sousedů 
je ale tolerantní a  trpělivá a  chci jim 
za to moc poděkovat. Jako každý rok 
jsme i  letos před turnajem obešli lidi 
z  nejbližších ulic a  rozdali jim volné 
vstupenky. Jak říkal na zahájení náš 
starosta, memoriál je největší akce, 
která se v Radotíně každoročně koná. 
Reprezentujeme Radotín ve světě 
a jsme na to hrdí. 

CELKOVÉ POŘADÍ MEMORIÁLU 
ALEŠE HŘEBESKÉHO 2019
1. Glasgow Clydesiders
2. Tel Aviv Lacrosse
3. Megamen
4. LC Custodes
5. Pioneers
6. Alberta Warriors
7. Nova Scotia Privateers
8. Turku Titans
9. Riggers
10. LCC Wolves
11. TJ Malešice
12. Jagged Mountain
13. Bats Bratislava DNV
14. London Knights
15. Moon Bears
16. Bundeswehr Lacrosse
17. Adler Lacrosse
18. Hong Kong Lacrosse
19. Istanbul Sultans
20. Chocolax
21. Helan Går Lacrosse
22. SK Lacrosse Jižní Město
23. Vienna Monarchs
24. GSI Grizzlies

Individuální ceny
•  Nejlepší útočník: Luke Pilcher 

(Tel Aviv Lacrosse)
•  Nejlepší obránce: Henrik 

Haarala (Turku Titans)
•  Nejlepší brankář: Pat Malough 

(Glasgow Clydesiders)
•  Nejlepší střelec: Dean Fairall 

(Pioneers, 13 gólů)
•  Vítěz kanadského bodování: 

Dean Fairall (Pioneers, 13+7)

All Stars Team
•  Brankář: Angus Jenkins 

(Megamen)
•  Obránci: Chris Sokalofski 

(Glasgow Clydesiders), Jasper 
Goodwin (Nova Scotia Priva-
teers)

•  Přechodový hráč: Doug Utting 
(Tel Aviv Lacrosse)

•  Útočníci: Destin Seguin (Glas-
gow Clydesiders), Dominik 
Pešek (LC Custodes)

Krátce ze sportu
99. České derby

V sobotu 22. června se na zá-
vodišti ve Velké Chuchli usku-

teční absolutní klasický vrchol do-
stihové sezony, kterým je 99. České 
derby. Dostih je již řadu let nejbo-
hatším klasickým dostihem celého 
středoevropského regionu a tomu 
odpovídá i další program dne: cel-
kem se poběží osm dostihů, z nichž 
pět je zařazeno do nejvyšší výkon-
nostní kategorie.

Škola obhájila titul v badmintonu

Žáci radotínské základní školy 
obhájili na konci dubna titul na 

celorepublikovém turnaji v badmin-
tonu. V plzeňské hale reprezento-
vali Radotín Anička Vávrová, Adéla 
a Klára Klímovy, Petr Hnilica a To-
máš Bláha. Trenérem školního týmu 
byl Mojmír Hnilica.

T-Mobile běh poprvé v Radotíně

Organizátoři závodů ze série 
RunX přivážejí do Radotína 

Jak se vám líbila sportovní úroveň 
letošních zápasů?
Celkově se úroveň opět o něco zvedla 
a  turnaj byl mimořádně vyrovnaný. 
Osm posledních zápasů o  konečné 
umístění skončilo rozdílem jediné 
branky. Vyhráli Skotové, kteří už byli 
ve finále před dvěma lety. Tehdy to ale 
všichni brali spíše za náhodu. Favo-
rity nebyli ani letos, ale nakonec za-
slouženě vybojovali vítězství. A třeba 
výborný dojem udělali i  Grizzlies 
z Norska, kteří sice skončili poslední, 
ale na to, že se boxlakrosu věnují jen 
tři roky, hráli velmi dobře. A hlavně 
šlo o  perfektní partu, která dorazi-
la i  s  velikým medvědím maskotem, 
který se stal okamžitě jednou z atrak-
cí turnaje. 

Petr Buček

Ondřej Mika během letošního, 26. ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského
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Domácí Custodi v červeném prohráli v poměru 5:6 souboj o třetí místo, ve 
kterém nastoupili proti týmu Megamen z USA.

Ve finálovém zápase vyhráli hráči Glasgow Clydesiders nad obhájcem titulu 
Tel Aviv Lacrosse 6:5. Velkým úspěchem bylo celkové 10. místo radotínských 
mladíků LCC Wolves.
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běžecké klání, které je součástí ce-
lorepublikové akce T-Mobile Olym-
pijský běh. Závod se koná ve středu 
19. června od 14 hodin, start bude 
umístěn do Biotopu Radotín. 7,5 ki-
lometrů dlouhá trasa povede kolem 
Berounky, děti se mohou přihlásit na 
kratší závody.

Zbraslavská osma

Na květnový start 42. ročníku 
Zbraslavské osmy se do Borovi-

ček sjelo více než šest desítek závod-
níků na horských kolech. Na rychlé 
suché trati se před blížící průtrží 
mračen stihly odjet všechny pláno-
vané závody a proběhlo také vyhlá-
šení všech dětských i mládežnických 
kategorií, medaile tradičně dostali 
všichni účastníci. To dospělí již takové 
štěstí neměli. Pár vteřin po dojezdu 
posledního závodníka zasáhla Zbra-
slav bouře. Ze stánku s občerstvením 
zbyly jen polámané tyčky a hlavní or-
ganizátorský stan neodletěl jen proto, 
že v něm všichni namačkaní účastníci 
stáli a udrželi ho. 
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Biotop otevřela bouře

V sobotu 11. května odstar-
tovala v pořadí již šestá 
sezona na radotínském 

biotopu. Letošní otvírací akce byla 
okořeněná vynikajícími víny i jinými 
pochutinami. Samotné symbolické 
„odemykání“ bylo ale v tomto roce 
vskutku originální.

Jako vždy byly pro nejmenší připra-
veny soutěže, hry a tvoření na jednot-
livých stanovištích, která připravily 
místní sportovní kluby, zájmové or-
ganizace a školská zařízení. Myslelo 

se i na vystoupení na pódiu a pod 
ním, kde svými kousky pobavil kou-
zelník Roberto. Pro dospělé účast-
níky byly na koštování nachystány 
desítky vzorků od vinařů z Moravy. 
Celým odpolednem provázel Swing 
Melody Sextet, jehož pohodové me-
lodie příjemně naladily všechny ná-
vštěvníky.

Hladina biotopu byla celý den čeřena 
paddleboardy, pádly i nafukovadly 
všeho druhu, které zajistila Radotín-
ská, o.p.s., jež má areál jako městská 

Záchranáři 
předvedli velkou show

I přes zamračené počasí si několik 
stovek návštěvníků nenechalo 
ujít letošní přehlídku techniky 

a ukázek zásahů integrovaného zá-
chranného systému. Akce se konala 
v sobotu 11. května na prostranství 
před obchodním centrem Berounka 
v Radotíně.

Hlavní tíhu programu letošních záchra-
nářů na sebe vzal sbor dobrovolných 
hasičů Radotín pod vedením Františka 
Drože ve spolupráci se sborem dobro-
volných hasičů Lochkov. Na místě bylo 
k vidění velké množství požární tech-
niky. Nechyběli ani profesionální hasiči 
z radotínské hasičské stanice číslo 8, 
kteří byli během akce v plné pohotovosti 
připraveni k ostrému výjezdu. Místní 
technické služby přistavily malý bagr, 
který se stal ihned malým hitem, a také 
dvě úklidová vozidla. 

Vrcholem programu bylo vyprošťování 
osoby z havarovaného vozidla pomocí 
hydraulických kleští. Mezi ukázkami ha-
sičů si návštěvníci mohli vyzkoušet své 
teoretické i praktické znalosti první po-
moci s pracovníky Českého červeného 
kříže. Krajské vojenské velitelství zase 
nabídlo možnost si bezpečně zastřílet 
z laserové pušky a pistole. Policii České 
republiky reprezentoval plně vybavený 
Poříční oddíl, který kromě člunu před-
stavil i sadu dýchacích přístrojů a dal-
ších předmětů sloužících nejen k zá-
chraně životů, ale i k hledání v mělkých 
i hlubokých vodách. 

Velkému zájmu se tradičně těšili dva 
strážníci z Jízdního oddílu Městské 
policie a jejich krásní kladrubáci. Zá-
věr akce patřil již podruhé speciální 
dětské „lochkovské pěnové koupeli“. 

Petr Horský

Radotínské rodeo 
a country zábava
V sobotu 8. června se v areálu 

Říčních lázní koná od 9.30 
hodin již sedmadvacáté Velké 

radotínské rodeo. Akce je součástí mist-
rovství ČR v rodeu, které zaštiťuje orga-
nizace Rodeo Corral WI-CZ.

Návštěvníci zažijí mnoho adrena-
linu a krásných chvil při mnoha 
rodeových disciplínách. Akce rov-
něž podle organizátorů nabídne 
jako každý rok zábavu pro celou 
rodinu, včetně ukázněných domá-
cích mazlíčků. „Kde jinde mohou 
děti spatřit tolik ušlechtilých zvířat, 
kterými koně zcela jistě jsou, a jejich 

kamarádů kovbojů pohromadě než 
na rodeu,“ uvádí Jiří J. Navrátil z po-
řádající organizace TarpanClan.  

Příchozí se mohou těšit na špičkové 
ukázky jezdeckých dovedností, které 
vždy byly základem úspěšné práce 
honáků dobytka. Na akci nebude 
chybět nabídka jídel a pití, večer 
bude následovat country zábava. 

Radotínské rodeo se koná pod zá-
štitou senátora Pavla Fischera a sta-
rosty městské části Praha 16 Karla 
Hanzlíka. 

(red)Biotop vstoupil do své šesté sezony.

Nejmenší radotínští hasiči v akci

Tradiční rodeo v Říčních lázních
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www.praha16.eu

Městská část Praha 16 zve své občany a hosty na

KRÁLOVSKÝ
PRŮVOD

v sobotu 1. června 2019
od 13.00 hodin před radotínskou radnicí
na nám. Sv. Petra a Pavla

13.00  ODJEZD HLAVNÍ ČÁSTI KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU 
s korunovačními klenoty na hrad Karlštejn

13.30  skupina historického šermu
14.00  RYCHTÁŘOVO UVÍTÁNÍ
14.10  EUPHORICA dobová hudba

14.30  PŘÍJEZD CÍSAŘE S DRUŽINOU
rychtářův uvítací proslov a předání klíče od města, císařské obnovení městských 
práv, hold císaři – divadelní spolek Gaudium

15.00  EUPHORICA dobová hudba
16.00 skupina historického šermu
16.45 TEMPUS středověký rock 

19.00  MILAN PEROUTKA A SKUPINA PERUTĚ
20.30  OZZY OSBOURNE REVIVAL

www.praha16.euwww.praha16.euwww.praha16.euwww.praha16.eu

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• Tvůrčí rytířská dílna • Divadelní stan s pohádkou
POVĚST ČESKÁ O SILNÉM BIVOJOVI – Divadlo Ančí a Fančí
Součástí programu bude Festival malých pivovarů a dobrého jídla 
– účastnická anketa o nejchutnější pivo a věcné ceny.
POZOR: Kdo přijde přivítat císaře s družinou 
v dobovém kostýmu, obdrží 2 piva zdarma!

organizace na starosti. To vše ještě 
před oficiálním odemknutím umělého 
jezera naplánovaného na půl pátou. 
Nebe se ale náhle zatáhlo a začalo 
černat těžkými mraky. Radotínský 
starosta Karel Hanzlík přirovnal z pó-
dia blížící se situaci, s hudebníky v zá-
dech, ke scénám z oscarového filmu 
o Titaniku a požádal návštěvníky 
o pomoc, aby všechny stojany a stany 
vydržely přicházející vítr a déšť. Hned 
poté se strhla bouře, kterou Radotín 
dlouho nepamatoval. 

Pavel Jirásek


