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Vážení  
spoluobčané,
na první a třetí 
straně aktuálních 
Novin Prahy 16 
se opět vracíme 
k tématu dopravy. 
Jak jsme uváděli 
už v březnovém vydání, Radotín čelí, 
stejně jako celá Praha i další části České 
republiky, nárůstu počtu aut a problé-
mům s parkováním. Aut přibývá, sil-
nice a ulice však mávnutím kouzelného 
proutku nerozšíříme, stejně jako množ-
ství parkovacích míst.
Připravili jsme v návaznosti na komuni-
kaci s občany sérii změn v oblasti ulice 
Loučanská a Rymáně. Jako obvykle jsme 
do celého procesu hledání vhodného 
řešení zapojili nezávislé konzultační a pro-
jekční firmy z oboru dopravy. Obě vždy 
vyslechnou naše požadavky, samy se zapojí 
do sledování dopravní situace a navrhnou 
vhodné úpravy, které jsou v souladu s plat-
nou legislativou.
Naším cílem je, aby byla doprava v této 
lokalitě bezpečná pro děti, plynulá 
a nezatěžovala místní obyvatele přede-
vším během provozu biotopu. Po zave-
dení změn, které v hlavním materiálu 
novin vysvětlujeme, budeme situaci 
pečlivě sledovat, abychom měli jasný 
přehled o tom, jak upravený dopravní 
režim, nové dopravní značení a nově 
vyznačená parkovací místa na Rymáni 
fungují. Jsem přesvědčen, že v uvedené 
lokalitě nastane další zlepšení. 
Biotop se už brzy otevře, začne léto a já 
věřím, že si krásné teplé dny nenecháme 
zkazit řidiči, kteří ve snaze zaparkovat co 
nejblíže u přírodního koupaliště nere-
spektují zákony. Strážníci letos na jejich 
auta vyrukují s botičkami znemožňují-
cími pohyb, jejichž zapůjčení se podařilo 
dojednat s Obvodním ředitelstvím Měst-
ské policie hl. m. Prahy pro Prahu 5. Jaké 
postihy připravili, vysvětluje na straně 
3 David Janda, vedoucí radotínského 
okrsku městské policie.

Váš Karel Hanzlík, starosta 
 městské části Praha 16 (Radotín)

až před školu, plynuleji průjezdná. 
„Ulice Loučanská slouží jako jediný 
příjezd do celé lokality. Návrh by měl 
počítat s plynulou dopravou v této 
lokalitě a doporučujeme ke zvážení 
odstranění některých parkovacích 
stání,“ uvádí mimo jiné zpráva firmy 
Dopravní projekce Filip. 

Posudek této nezávislé konzultační 
firmy poté dostali na stůl dopravní 
projektanti, kteří navrhují konkrétní 
řešení. Dojde například k úpravě dvou 
parkovacích míst před gymnáziem. 
A na konci Loučanské ulice, kde je po 

Změny vycházejí z diskuze s ob-
čany, která začala již v mi-
nulém roce a letos v únoru 

pokračovala veřejným setkáním se 
zástupci radnice v nové školní aule. 
A zohledňují také zkušební fázi do-
pravního řešení v Loučanské, které 
přineslo loňské spuštění zóny 30 
v této ulici. Radnice po únorové dis-
kuzi s občany přizvala k posouzení 
situace nezávislou konzultační firmu 
z oboru dopravy. Ta přišla s návrhem 
upravit Loučanskou ulici tak, aby 
byla v době ranní dopravní špičky, 
kdy spousta rodičů vozí autem děti 

pravé straně před odbočkou k biotopu 
pás parkovacích míst po pravé straně, 
ubyde jedno nebo dvě místa. Řidiči 
přijíždějící z Rymáně nebo od sta-
dionu získají při odbočování do Lou-
čanské lepší výhled směrem doprava.

Nové dopravní značení se v této lokalitě 
objeví v nejbližší době. A bude také za-
hrnovat upozornění pro řidiče, že pro-
jíždějí zónou s předností zprava. „Lou-
čanská je problematická v tom, že se 
v ní složitě hledá rovnováha mezi ply-
nulostí a bezpečností dopravy. Nemů-
žeme v ní auta ani úplně zastavit, aby 
byla doprava co nejbezpečnější, a řeše-
ním není ani umožnit řidičům úplně 
rovný průjezd. To zase někteří zneuží-
vají tím způsobem, že jí projíždějí příliš 
rychle, a ohrožují děti před školami,“ 
říká Jan Martínek, vedoucí Oddělení 
dopravy Úřadu městské části Praha 16.

Slovo starosty Parkování v oblasti 
Loučanské a Rymáně se změní
Radotínská radnice reaguje na připomínky občanů z domů v okolí Lou-
čanské ulice a Rymáně několika změnami v dopravě. Oblast v sousedství 
škol čelí velkému množství aut ráno před začátkem vyučování a v letních 
měsících od nedisciplinovaných návštěvníků biotopu. 

Změn se dočkají také obyvatelé domů 
v lokalitě Na Rymáni. Do té se rozšíří 
další prvky zóny 30, jak je řidiči znají 
v Loučanské. Lidem z Rymáně se ne-
líbí, že jejich ulice v letních měsících 
zaplavují auta návštěvníků biotopu. 
„Dopravní projektanti právě vybírají 
místa, jež budou vodorovným doprav-
ním značením vyhrazena k parko-
vání, jak je tomu už nyní v Loučanské 
a v řadě dalších radotínských ulic. Při-
hlížejí při tom k zavedeným zvyklos-
tem Rymáně a k zájmům rezidentů,“ 
říká starosta Radotína Karel Hanzlík. 
„O parkování v této oblasti mluvíme 
s tamními obyvateli dlouhodobě. Je-
jich názory však bývají nejednotné 
a často se stává, že každý ze sousedů si 
přeje zcela jiné řešení.“

Zavedení zóny 30, která kromě ome-
zení rychlosti zahrnuje mimo jiné 
vyznačení parkovacích míst přímo 
na ulicích a žlutých čar zakazujících 
zastavení vozidla, se na únorové dis-
kuzi ve školní aule jevilo jako nej-
přijatelnější pro většinu účastníků. 
Pro řidiče to znamená, že pokud 
nezaparkují na místech vyznačených 
vodorovnými dopravními značkami, 
považuje policie jejich auto za ne-
správně odstavené. Mohou je poku-
tovat a letos v létě také nově znehyb-
nit botičkou. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3

Inzerce

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Přijďte vyzkoušet nový vůz ŠKODA SCALA na biotop v Radotíně a užít 
si odpoledne

Využijte možnost bezplatné testovací jízdy. Nechte se obklopit moderními 
materiály a oslnit velkorysým prostorem ve všech směrech. 

Přijďte si užít letošní otevírání biotopu, poznejte nový vůz ŠKODA SCALA 
a soutěžte s námi o zajímavé ceny. 

Těšíme se na Vás

11. 5. 2019FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00  Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz

 NOVÁ
  ŠKODA SCALA
NA BIOTOPU

Číslo 5/2019

Co je zóna 30
Zóna 30 se používá k plošnému zklidnění dopravy. Její zavedení vede 
ke snížení rychlosti a intenzity motorové dopravy. Dále legalizuje par-
kování na místních komunikacích, které jinak nesplňují parametry pro 
stání vozidel. Nejvyšší dovolená rychlost je 30 km/h a pro vyšší pod-
poru jejího dodržování se zde zřizuje střídavé parkování nebo šikany. 
Hlavní charakteristikou plošného zklidnění komunikací zónou 30 je 
obvykle přednost zprava na křižovatkách. 

Jan Martínek
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Úpravy parkovacích míst spojené se zónou 30 se z Loučanské ulice rozšíří 
také na Rymáň.
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Kdy volíme?
Volebními dny jsou pátek 24. 5. 
a sobota 25. 5. 2019.

Hlasovací lístky obdrží voliči do 
svých schránek nejpozději tři  dny 
před volbami. Pokud je ve svých 
schránkách nenaleznou, mohou si 
je vyzvednout na ÚMČ Praha 16 
u Odboru občansko správního nebo 
je převezmou ve dny voleb přímo ve 
volební místnosti.

Kdo může volit?
Voličem je státní občan ČR, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. Překážkami ve výkonu 
volebního práva jsou zákonem sta-
novená omezení osobní svobody 
z  důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
zbavení způsobilosti k právním úko-
nům. 

Právo volit ve volbách do Evropské-
ho parlamentu mají i  občané jiného 
členského státu Evropské unie, kteří 
jsou trvalým či přechodným pobytem 
v Praze-Radotíně a alespoň druhý den 
voleb dosáhnou 18 let. 

Volby do Evropského parlamentu se konají 24. a 25. května

Jestliže občané jiného členského státu 
EU již v minulosti volili ve volbách do 
Evropského parlamentu (2004, 2009, 
2014), jsou do seznamu voličů zapsáni 
automaticky. 

Pokud však ve volbách do Evrop-
ského parlamentu nevolili, musí 
buď:
•  podat žádost k  zapsání do voleb-

ního seznamu pro Evropský parla-
ment (nevolili ani do zastupitelstev 
obcí),

•  nebo požádat o  přenesení svých 
údajů z dodatku stálého seznamu 
voličů pro účely voleb do zastu-
pitelstev obcí, ve kterém jsou ve-
deni, jestliže v minulosti požádali 
o  zapsání do volebního seznamu 
pro volby do obecních zastupitel-
stev.

Žádosti o  zapsání do voličského se-
znamu pro volby do Evropského 
parlamentu mohli občané jiných 
členských států EU podat nejpozdě-
ji do 14. 4. 2019 u  ÚMČ Praha 16, 
jak bylo zveřejněno na úřední desce 
ÚMČ Praha 16.

Své zástupce do Evropského parlamentu budeme volit v pátek 24. a v sobotu 25. května. Volební místnosti budou otevřené 
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Voličské průkazy se pro volby do Evropského parlamentu vydávají, 
avšak volba s nimi je možná jen na území České republiky.

Voličské průkazy
O voličský průkaz si může volič požá-
dat od vyhlášení voleb.
ÚMČ Praha 16, Odbor občansko 
správní, vydá voličský průkaz voliči, 
který je u tohoto úřadu zapsán v se-
znamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu.

Podání žádosti o vydání voličského 
průkazu může být učiněno:
1.  osobně: do 22. 5. 2019 do 16:00 ho-

din (uzavření seznamu voličů),
2.  písemně: podáním doručeným 

nejpozději sedm dnů přede dnem 
voleb – do 17. 5. 2019, podání v lis-
tinné podobě musí být opatřeno 
úředně ověřeným podpisem,

3.  elektronicky: pouze prostřednic-
tvím datové schránky.

Předání voličského průkazu je možné 
nejdříve 15 dní přede dnem voleb – od 
9. 5. 2019:
1.  osobně voliči,
2.  osobě, která se prokáže plnou mocí 

s ověřeným podpisem voliče žádají-
cího o vydání voličského průkazu,

3.  zasláním voliči do vlastních ru-
kou.

Voličský průkaz lze užít po celém 
území České republiky, nikoliv v za-
hraničí.

Ve volební místnosti
Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné.

Volič po vstupu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost, buď platným občanským 
průkazem, nebo cestovním dokladem, 
v  případě občana jiného členského 
státu EU i průkazem o povolení k tr-
valému pobytu či potvrzením o  pře-
chodném pobytu.

Po prokázání totožnosti volič obdrží 
úřední obálku, se kterou se odebere 
za zástěnu, do místa určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, kde do ní 
vloží upravený hlasovací lístek. Ná-
sledně tuto obálku vhodí do volební 
urny.

Úprava hlasovacího lístku
Úpravu hlasovacího lístku může volič 
provést přímo v prostoru k  tomu vy-
mezeném, za zástěnou, nebo si ho 
může přinést upravený již z  domova 
a  za zástěnou ho již pouze vloží do 
úřední obálky.

Na vybraném hlasovacím lístku 
může volič nanejvýš dvěma kandi-
dátům udělit preferenční hlas. To 
činí tak, že zakroužkuje jejich pořa-
dové číslo. Pokud volič zakroužkuje 
více než dva kandidáty, nebude se 
přihlížet k žádnému přednostnímu 
hlasu.

V prostoru za zástěnou určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků ne-
smí být nikdo s voličem přítomen, 

ani člen okrskové volební komise. 
Pouze s voličem, který sám nemůže 
upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu nebo nemůže číst či psát, 
může být přítomen jiný volič, který 
mu pomůže lístek upravit a vložit do 
obálky.

Volič rovněž může ze závažných 
zdravotních důvodů požádat, aby své 
volební právo mohl uskutečnit mimo 
volební místnost – doma. Požádat 
může před volbami na ÚMČ Praha 
16 u Odboru občansko správního 
a ve dnech voleb přímo u okrskové 
volební komise. Na takovouto žá-
dost vyšle okrsková volební komise 
své dva členy s přenosnou schránkou 
přímo do místa bydliště voliče. 

Upozorňujeme voliče, že pokud by 
v průběhu voleb zjistili, že nemají 
platný občanský průkaz, bude po 
dobu konání voleb otevřeno Oddě-
lení evidence obyvatel a osobních do-
kladů Odboru občansko správního, 
ÚMČ Praha 16, na adrese náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. 
Zde mohou voliči požádat o vysta-
vení nového občanského průkazu 
bez strojově čitelných údajů, jenž 
jim bude vystaven na počkání, avšak 
s dobou platnosti pouze na jeden mě-
síc. S sebou je třeba přinést stávající 
občanský průkaz, dvě shodné foto-
grafie, rodný list a doklad o rodin-
ném stavu. 

Gregor Dušička

V rámci našeho správního obvodu budou volby probíhat v těchto městských částech: 
 Praha 16 (Radotín), Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha – Velká Chuchle a Praha-Zbraslav.

Adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možné získat informace týkající se voleb:
•  Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 

Praha-Radotín, 
 Mgr. Gregor Dušička, DiS., tel.: 234 128 240, e-mail: Gregor.Dusicka@praha16.eu
 Jaroslava Bednářová, DiS., tel.: 234 128 242, e-mail: Jaroslava.Bednarova@praha16.eu
•  Městská část Praha-Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, tel.: 257 921 167, e-mail: mu.lipence@tiscali.cz 
•  Městská část Praha-Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, tel.: 257 811 858, e-mail: urad@praha-lochkov.cz 
•  Městská část Praha – Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, tel.: 257 941 041, 257 940 092, 

e-mail: info@chuchle.cz 
•   Městská část Praha-Zbraslav, Úřad městské části, Zbraslavské náměstí 464, tel.: 257 111 888, e-mail: 

info@mc-zbraslav.cz

Volební místa v jednotlivých městských částech
MČ Praha 16 (Radotín)
Volební okrsek č. 16001 – hala 
u  jídelny Pečovatelské služby, 
K Cementárně 1522/1c, pro voliče 
bydlící v oblasti Edenu na adrese:
Častonická, Hadravská, Jarkovská, 
K  Cementárně, Kejnická, Ledvická, 
Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým 
hájem, Prvomájová – č. or. lichá čísla 
1–9  (stará zástavba), Safírová, Slavi-
čí, Slinková, Strážovská – č. or. 3–17 
a 2–6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, 
V Sudech, Vápenná, Vinohrady.
Volební okrsek č. 16002 – učebna 
Kulturního střediska U  Koruny, 
náměstí Osvoboditelů 44/15, pro 
voliče bydlící v oblasti Viniček na 
adrese:
Dehtínská, Javořická, Jelenovská, 
Karlická, Kolová, Lošetická, Na Kru-
pičárně, Na Viničkách, Na Výšince, 
náměstí Osvoboditelů – stará zástavba 
u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, 
Staňkovka, U Starého stadiónu, U Vi-
niček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

Volební okrsek č. 16003 – klubov-
na sportovní haly, U  Starého sta-
diónu 1585/9, pro voliče bydlící 
v  oblasti starého Sídliště na ad-
rese: 
Sídliště, Týřovická.
Volební okrsek č. 16004 – základ-
ní škola, přístavba u budovy jídel-
ny, Loučanská 1112/3, pro voliče 
bydlící v  oblasti od Horymírova 
náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, Václava Balé-
ho, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, 
K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Ma-
cháčkova, Na Rymáni, náměstí Sv. Pe-
tra a Pavla, Stadiónová, Zítkova.
Volební okrsek č. 16005 – učeb-
na v  budově Channel Crossings, 
Vrážská 238/8, pro voliče bydlící 
v oblasti Benátek na adrese:
Josefa Kočího, K  Přívozu, Kraslická, 
Matějovského, Na Benátkách, Nýřan-
ská, Šárovo kolo, Tachovská, U  Jan-
kovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, 
Výpadová, Zbynická.

Volební okrsek č. 16006 – restau-
race Pivní sanatorium, Štěrková 
549/15, pro voliče bydlící v oblas-
ti Lahovské na adrese:
Chatová, Jarmily Novotné, K Višňov-
ce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, 
Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, 
Sobětická, Solná, Strážovská – č.  or. 
63–123 a  58–78 včetně č. p. 2141, 
Strunkovská, Topasová, U Sanatoria – 
č. or. 11–45 a 26–52, Živcová.
Volební okrsek č. 16007 – sokolov-
na, Vykoukových 622/2, pro voliče 
bydlící v oblasti Benátek na adrese:
Achátová, Ametystová, Býšovská, Če-
dičová, Grafitová, Jaspisová, Na Be-
tonce – č. or. 7–17, č. or. 2–24 včetně 
event. č. 2098 (stará zástavba), Na Ří-
háku, Prvomájová – č. or. 18–36, č. or. 
11–47, Strážovská – č. or. 8–56 a č. or. 
19–61, Štěrková, U  Sanatoria č.  or. 
1–9 a č. or. 6–22, U Vápenky, Vindy-
šova, Vykoukových.
Volební okrsek č. 16008 – učeb-
na Kulturního střediska U Koruny, 

náměstí Osvoboditelů 44/15, pro 
voliče bydlící v oblasti nového síd-
liště na adrese:
Na Betonce (nová zástavba), Prvomá-
jová – č. or. sudá 2–16 (nová zástavba), 
náměstí Osvoboditelů nová zástavba.

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

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

MČ Praha – Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – ZŠ Char-
lotty Masarykové, nová přístavba, Sta-
rochuchelská 240/38
Volební okrsek č. 54002 – ZŠ Char-
lotty Masarykové, nová přístavba, Sta-
rochuchelská 240/38
Volební okrsek č. 54003 – Česká ze-
mědělská univerzita, SAFINA, V Láz-
ních 15/1, Malá Chuchle

MČ Praha-Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní 
škola, Hauptova 591 
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská 
zbrojnice, Žitavského 571 
Volební okrsek č. 56003 – Základní 
škola, Nad Parkem 1180 
Volební okrsek č. 56004 – Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy, Žabo-
vřeská 250 
Volební okrsek č. 56005 – Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy, Žabo-
vřeská 250 
Volební okrsek č. 56006 – Základní 
škola, Nad Parkem 1180 
Volební okrsek č. 56007 – Základní 
škola, Nad Parkem 1180 
Volební okrsek č. 56008 – Základní 
škola, Nad Parkem 1180 
Volební okrsek č. 56009 – Základní 
škola, Nad Parkem 1180 
Volební okrsek č. 56010 – Objekt 
č.p. 125, Lahovičky – Strakonická 

Gregor Dušička
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Plenární zasedání Evropského parlamentu se konají ve Štrasburku, Česko při 
nich zastupuje 21 europoslanců.
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Vedoucí radotínské městské 
policie: Nasadíme botičkové auto
Speciální vozidlo vybavené botičkami, které znehybní špatně odstavená auta 
v okolí biotopu, začne v letošní letní sezoně využívat radotínská městská 
policie. Jejího vedoucího, komisaře Davida Jandu, těší, že mu chybí méně 
strážníků než v minulosti. 

Jak vnímáte situaci v oblasti Lou-
čanské ulice a Rymáně?

Rok od roku se zhoršuje. Přibývá 
dětí ve škole a mnoho rodičů je 
vozí autem až před školní budo-

vu. Šířka Loučanské i okolních ulic na 
to však nestačí, nejsou nafukovací. Ro-
diče by si měli uvědomit, že svým au-
tem ohrožují ostatní děti. Pak si stěžují, 

jak strašná je tam situace. Ale vytvářejí 
ji jen ti, kteří tam autem zajíždějí. Pro-
blém bývá největší mezi čtvrt na osm 
a osmou hodinou. Pak už je to klidnější.

Kolik strážníků ráno posíláte ke 
škole?
Pro nás jsou ráno před začátkem 
vyučování prioritou přechody pro 

chodce. Pokud to okolnosti umožňu-
jí, jdou všichni naši lidé hlídat pře-
chody, aby se děti bezpečně dostaly 
do školy. Důležitý je přechod v Lou-
čanské ulici přímo před starou ško-
lou, ten je nejnáročnější. Někdy tam 
rodiče na strážníky křičí, že mají jít 
řešit špatně zaparkovaná auta. Jejich 
úkolem je však zajistit bezpečnost 

dětí na přechodu. Zajišťujeme také 
přechod na Výpadové ulici u světelné 
křižovatky, a  pokud máme k  dispo-
zici další strážníky, tak hlídají pře-
chod u  restaurace Rozmarýn a  před 
mateřskou školou na náměstí Osvo-
boditelů. Kromě toho posíláme lidi 
do Lochkova a do Chuchle. Obě tyto 
městské části spadají také pod náš 
okrsek. Záleží na tom, kolik máme 
lidí v práci. 

konem. Okolní ulice se tomu samo-
zřejmě v  průběhu let přizpůsobují 
nasazením různého dopravního zna-
čení. Někde i zdvojeně, vodorovně na 
vozovce a  svislými značkami. Ani to 
však nestačí. Nejhorší to bývá, když 
udeří tropické teploty. Někteří řidi-
či nám vjedou i na trávu do parčíku 
před školu, kousek vedle fotbalové-
ho hřiště s  umělým povrchem. Par-
koviště za sportovní halou, u  bistra 
U Ondřeje nebo před Albertem jsou 
přitom poloprázdná. Když jdou lidi 
plavat, tak jdou sportovat. To by pár 
kroků k autu zvládnout měli. Já osob-
ně chodím na biotop se synem pěšky. 
To samé platí pro školu. Ani k ní jsem 
syna nevozil. 

Letos budete uzamykat špatně za-
parkovaná auta botičkami. Kolik 
jich máte k dispozici?
Dostaneme takzvané botičkové auto. 
Bude jezdit především ke špatně od-
staveným autům v oblasti Loučanské 
ulice a Rymáně. Věřím v jeho psycho-
logický dopad. My už totiž nedává-
me za stěrače lístečky, ale udělování 
pokut probíhá zcela elektronicky. 
Majitel špatně zaparkovaného auta 
se o svém přestupku dozví až po ně-
jaké době dopisem. Auta s  lístečkem 
za stěračem dříve odradila jiné řidiče, 
aby nepáchali podobný přestupek. Od 
letošního léta všichni uvidí auto s bo-
tičkou, na jejíž odstranění si budou 
muset navíc počkat. Strážník může 
zrovna řešit jinou záležitost, a  čeká-
ní se tak někdy protáhne. Botičky ale 
nemůžeme nasadit na auto, které tvo-
ří překážku v provozu. Například na 
vozidlo odstavené v křižovatce. Tako-
vá auta musíme odtáhnout. Řidič za 
ním bude cestovat, nejbližší odtahové 
parkoviště je v Košířích. To ale může 
být plné a  odtažené auto se dostane 
na ještě vzdálenější odstavnou plo-
chu. 

Jakou pokutu dostanou ti, kterým 
auto uzamknete botičkou, a  kolik 
se platí za odtah?
Za auto zaparkované v rozporu se zá-
kony dostávají řidiči pokutu do dvou 
tisíc korun. To je stejné pro vozy zajiš-
těné botičkou i bez ní. V případě od-
taženého auta se navíc platí poplatky 
ve výši několika tisíc korun. K  tomu 
je nutné připočíst poplatek za využití 
odtahového parkoviště. Za jeden den 
se platí od 250 korun. Lidé by si proto 
měli dobře rozmyslet, zda zaparkují 
v rozporu se zákonem. Když se v par-
ném letním dni vracejí s malými dět-
mi k  vozidlu, které mezitím zmizelo 
na odtahové parkoviště, a ještě je čeká 
pokuta s  dalšími poplatky, to určitě 
není příjemná situace. 

Petr Buček

Dva pohledy na dopravu u škol a biotopu

definovalo povahu oblasti a řešilo pro-
blém plynoucí z nedostatečné šíře ko-
munikací neumožňující parkování bez 
přestupku. Proto navrhujeme zřízení 
obytné zóny pro celou oblast. 

Pro řešení ranní dopravní špičky 
navrhujeme využití parkoviště na 
Horymírově náměstí formou K+R 
a obrácení povoleného směru jízdy 
v jednosměrných ulicích Ježdíkova 
a Felberova. Projekt točny situovaný 
před první stupeň ZŠ nepodporu-
jeme. 

Navrhujeme úkolovat provozova-
tele sportovně-rekreačních zařízení 

Během diskuse na únorovém se-
tkání radotínské radnice s ob-
čany k dopravní problematice 

v oblasti Loučanská – Ke Zděři a v lo-
kalitě Rymáň opakovaně zaznělo, že 
oblast je především rezidentní a obyt-
nou zónou. Její pravidla a další vývoj 
by tedy neměly upřednostňovat ná-
vštěvníky před stálými obyvateli. 

Obytná zóna je oblast preferující po-
hyb chodců a cyklistů před vozidly, 
která se zde mohou pohybovat maxi-
mální rychlostí 20 km/h a parkování 
je povoleno pouze na vyznačených 
parkovištích. Zavedení obytné zóny 
by znamenalo jisté zklidnění dopravy, 

„K dopravě v oblasti Loučanská – Ke Zděři a v lokalitě Rymáň“

k podniknutí kroků směřujících 
k odklonu motorizovaných návštěv-
níků. Doporučujeme i pravidelné 
prověřování dodržování deklarované 
maximální kapacity návštěvníků 
biotopu.

Jsme přesvědčeni, že realizace této 
úpravy má potenciál na zlepšení situ-
ace.

(plné znění článku dostupné na 
www.facebook.com/zivot.radotin 
a www.spolecneproradotin.cz) 

Martin Zelený,

Jan Matěj Rak, 

zastupitelé MČ Praha 16

Dopravu je nutné řešit komplexně

Stejně jako jsme ke konzultaci 
o chystaném centru Radotína 
přizvali architekta a urbanistu 

Petra Hlaváčka, který nyní v hlavním 
městě zodpovídá za stavební rozvoj 
celé Prahy, tak i k dopravním otáz-
kám jsme z důvodu celkové složitosti 
(platná legislativa, vhodnost technic-
kých opatření atd.) přizvali odborníky. 

Dopředu je však jasné, a to i v kontextu 
několika jednání s občany, že nelze na-
jít taková řešení, která uspokojí všechny 
dotčené. Doprava je fenoménem sou-
časnosti, ulice jsou úzké, auta naopak 
větší, a hlavně jich neustále přibývá. 
Dopravu je tak nutné řešit komplexně. 
Vymýšlíme nová dopravní opatření, 
s městskou policií hledáme cesty, jak 
řidiče účinně směřovat a ty neukázněné 
postihovat. Pokoušíme se je i motivovat, 

aby ke školám a na Rymáň jezdili co nej-
méně, na pořadatele akcí tlačíme, aby 
i oni své návštěvníky vybízeli k tomu, ať 
své auto nechají doma. 

Dopravní situace v okolí škol se ne-
ustále vyvíjí. Světelná křižovatka na 
Horymírově náměstí je nejfrekvento-
vanější v Radotíně. Řidiče proto ne-
můžeme nechat zastavovat auta v její 
těsné blízkosti. Před starou budovou 
plánujeme v rámci připravované revi-
talizace náměstí Sv. Petra a Pavla ma-
lou točnu, která s pomocí technického 
opatření bude sloužit omezeně jen 
v ranních špičkách, tak aby rodiče ply-
nule a bezpečně vysadili své potomky. 
Pokud bychom nepustili auta dále od 
Horymírova náměstí, světelná kři-
žovatka se ucpe a bude neprůjezdná 
i pro vozidla, která směřují dále na 

Výpadovou ulici či naopak směrem na 
Černošice. Provoz v Radotíně by zko-
laboval. 

Veškeré názory na dopravu vítáme. 
Ovšem kdybychom prostory před 
školou změnili na obytnou zónu, 
znamenalo by to celou řadu drahých 
stavebních úprav a například také zne-
možnění vjezdu školního autobusu. 
Obytná zóna by přinesla i další změny, 
jež se do lokality před školou nehodí. 
Chodci by mohli ulice užívat v celé 
jejich šířce a parkování rezidentů by 
se z důvodu redukce míst muselo pře-
sunout převážně na jejich pozemky. 
Zóna 30, vyznačená parkovací místa 
a policisté s botičkami v době provozu 
biotopu nám nyní připadají jako nej-
vhodnější řešení. 

Rada městské části Praha 16 (Radotín)

Komisař David Janda před radotínskou služebnou. Za pár let se přestěhuje do nového centra, městská policie bude sídlit v plánované radniční budově. 

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

Městská policie oceňovala

Medaili za zásluhy III. stupně 
Obvodního ředitelství Prahy 5 
Městské policie hlavního 

města Prahy obdržel v březnu radotín-
ský starosta Karel Hanzlík – za dlou-
hodobou a efektivní spolupráci, řešení 
krizových situací a mimořádných 
událostí dotýkajících se radotínských 
občanů. 

Ocenění získali také František Drož, 
bývalý profesionální hasič a dnes dlou-
holetý velitel Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů v Radotíně, a David Janda, 
velitel detašovaného pracoviště Měst-
ské policie hl. m. Prahy v Radotíně. 

Další ocenění dostala strážnice 
Eva Petráková, která 25 let pracuje 

u pražské městské policie, a Li-
buše Krejčová, vedoucí Odboru 
správních věcí Úřadu městské části 
Praha-Zbraslav, jež je současně ta-
jemnicí zbraslavské přestupkové 
komise a úzce spolupracuje se stráž-
níky Městské policie hl. m. Prahy. 

Medaile za zásluhy byla letos udělena 
podruhé. Před rokem byli v Radotíně 
oceněni Stanislav Fresl, tehdejší sta-
rosta Městské části Praha – Velká 
Chuchle, Jiří Svoboda, velitel místního 
oddělení Policie České republiky v Ra-
dotíně, Oldřich Kinduch, velitel Ha-
sičské stanice číslo 8, která se nachází 
v Radotíně, a strážníci Bohumír Bielik 
a Antonín Hruška. 

Jana Hejrová

Co ovlivňuje počet strážníků, které 
máte k dispozici?
Dlouhodobě čelíme podobně jako 
v  jiných pražských obvodech perso-
nálnímu podstavu. Až v  posledních 
dvou měsících k  nám nastoupili dva 
noví kolegové, takže nám nyní chy-
bí už jen jeden člověk. Dlouho jsme 
postrádali čtyři nebo pět lidí. Cel-
kem nás nyní slouží sedmnáct. Ale 
to neznamená, že je tolik lidí v práci. 
Sloužíme po celých 24 hodin, takže se 
střídáme.

Budete tedy na letní sezonu, spo-
jenou s  provozem biotopu, lépe 
personálně připraveni než v  mi-
nulosti? 
Ano, máme více lidí než loni nebo 
předloni. Problémem ale je, že v  let-
ních měsících mají nárok na čerpání 
dovolené, a tak jsme obvykle ve slože-
ní o 30 procent nižším než v průběhu 
roku. 

Na co se u oblíbeného koupaliště 
zaměříte?
S  biotopem je to podobné jako se 
školou, i  ve spojení s  ním doprava 
narůstá. Je stále populárnější mezi 
lidmi z  celé Prahy a  všichni chtějí 
autem dojet nejlépe až k  jeho bráně. 
Nejdříve se obsadí legální místa a  ti 
další už zaparkují v  rozporu se zá-
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Se Štěpánem Rakem na trilobity: najde skoro každý
Kdo vyrůstal v Radotíně ještě před nástupem počítačů a internetu, s velkou pravděpodobností zažil dětské výpravy za zkame-
nělinami do Černé rokle nebo na jiné místo po okolí. Do fosilií se už ve svých pěti letech zamiloval také Štěpán Rak. Dnešní 
čtyřicátník právě dokončuje doktorát z geologie a s úsměvem říká: „Už nebudu rak, ale drak! (Dr. Rak)“ 

Info
•  Proč Ortocerový lůmek? Název malého lomu mezi cementárnou 

a Lochkovem pochází z latinského pojmenování rovných schránek 
hlavonožců, tzv. orthocerů. Ty patří k nejčastějším zkamenělinám.

•  Moře bylo v době před 415 miliony let v místech největších nálezů 
zkamenělin asi 100 metrů hluboké. Radotínské „kopce“ Lahovská 
nebo Viničky vznikly vyvrásněním teprve později, takže celý Radotín 
byl tehdy pod vodou.

•  Faunu ve vápencových lomech tvoří sarančata modrokřídlá a čer-
venokřídlá, ještěrky a různí pavouci – například stepník rudý. Pokud 
narazíte na hada připomínajícího zmiji, s velkou pravděpodobností 
půjde o neškodnou užovku podplamatou, jejíž tělo zdobí velmi 
podobné klikyháky.

•  Termíny geologických vycházek je možné vyhledat na 
 www.geologickevychazky.cz.

Syn známého radotínského ky-
tarového virtuosa se úplně ne-
potatil. Při procházce s  mateř-

skou školkou nalezl svůj první úlovek. 
O jeho životní lásce bylo rozhodnuto. 
Stala se jí téměř půl miliardy let sta-

rá historie spojená s mořským dnem. 
Od té doby se Štěpán Rak věnuje světu 
zkamenělin. Dříve v  roli učitele geo-
logie na gymnáziu v  Brandýse nad 
Labem, dnes jako pracovník beroun-
ského Muzea Českého krasu a  při 
provádění po stopách starých otisků 
trilobitů nebo hlavonožců. „Loni jsem 
zorganizoval třicet vycházek a  krá-
su geologických pozůstatků starých 
dob jsem během nich představil asi 
tisícovce zájemců,“ říká geolog žijící 
v Radotíně.

O  jeho exkurze po bývalém moři, 
které zde bylo asi 100 metrů hlubo-
ké, mají zájem lidé všeho věku. Le-
tošní březnovou výpravu za fosiliemi 
pořádal pro děti, které jejich rodiče 
vyučují v  domácím prostředí. „Vy-
mýšlíme různé vzdělávací aktivity 
a  přes Facebook se pak svoláme na 
společnou akci,“ vysvětluje Blanka 
Lednická, která se přijela se svými 
dětmi podívat na geologickou vy-
cházku z Vysočiny. Ostatní maminky 
dorazily se svými potomky z  Prahy 
a bližšího okolí. 

„Mláďata, vítejte na cestě do pravěku,“ 
přivítal účastníky procházky radotín-
ský geolog. A  pak už jim vysvětloval, 
jak se schránky odumřelých živočichů 
usadily na mořském dně a  poté, co 
mořská hladina ustoupila, ztvrdly na 
kámen. A  také to, že člověka takový 
osud nečeká. Lidské kosti stovky mili-
onů let nevydrží. I kvůli tomu, že lidé 
obvykle nekončí svůj život na moř-
ském dně.

Z LŮMKU PŘES SUDY A DO ČERNÉ 
ROKLE
„To je trilobit, to je hlavonožec, ty 
nemáš nic, nevadí, hledej dál,“ opa-
kuje v  podobném pořadí Štěpán Rak 
dětem, které mu přinášejí kámen za 
kamenem. Kdo se vytáhne s  pěkným 
nálezem, dostává kartičku, jež mu 
o  nalezené fosilii prozradí více. Na-

příklad jak je stará, jak tvor vypadal 
ve své celé velikosti nebo jak zní jeho 
latinský název. Děti hledání baví, pro-
tože o  úspěchy není nouze. „Z  tisíce 
lidí, kteří se mnou loni vyšli na geolo-
gickou vycházku, jich 850 určitě něco 
nalezlo,“ počítá Štěpán Rak. Zajímavý 
exemplář z  bývalého mořského dna, 
kam Radotín ze své velké části před 
asi 415 miliony let patřil, tak ozdobil 
nejednu domácnost.

Geologické vycházky po okolí Ra-
dotína obvykle začínají v  Ortocero-
vém lůmku. Nachází se kousek od 
hlavní silnice lemující cementárnu ve 
směru do Lochkova. Hromada suti 
skrývá nejedno překvapení. Nejméně 
půl metru hluboká vrstva spíše men-
ších kamínků tady nabývá vždy po 
zimě. Zamrzlá voda má za následek 
praskání skály a její drolení. Z kame-
nů tak vyskakují další a  další otisky 
bývalých obyvatel moří, především 
hlavonožců. Vycházka pak pokračuje 
do lomu, kde skály připomínají svými 
tvary sudy a podle nich se také jme-
nují.

Největší úlovky si děti odnášejí z Čer-
né rokle, která je v  údolí pod Sudy 
u  Kosoře. Zdejší kameny jsou, jak 
název tohoto údolí napovídá, tmavé. 
Důvodem bylo menší množství kyslí-
ku v této části mořského dna. A přes-
tože jeho úbytek s  sebou nesl i  nižší 
přítomnost živočichů, právě zde je 
možné nalézt zajímavé otisky trilobi-
tů. Někdy i  ve velikosti lidské dlaně. 
Zkameněliny je podle Štěpána Raka 
vhodné doma potřít obyčejným potra-
vinářským olejem. Tvary odumřelých 
pravěkých tvorů tak ještě lépe vynik-
nou. 

Do podoby Černé rokle přitom zasáh-
la lidská činnost. Zdejší černý vápenec 
se po několik staletí hodil na výrobu 
dlažebních kostek. Břidlice, které děl-
níci nepotřebovali, sypali z  horních 

částí roklí dolů k  dnešní, především 
pěším vyhrazené cestě do Kosoře. 
I když i to se nyní dočasně mění. Bě-
hem uzavírky Zderazské ulice tudy 
budou projíždět i  autobusy veřejné 
hromadné dopravy.

MUZEUM BY UVÍTAL I V RADOTÍNĚ
„Kolik kamenů jste našel vy?“ Tuto otáz-
ku dostává Štěpán Rak během svých 
geologických vycházek poměrně často. 
Odpověď udiví: „Posbíral jsem jich asi 
15 tisíc. Daroval jsem je berounskému 
muzeu, kde pracuji,“ uvádí geolog. Těší 
se, až bude expozice modernější a před-
staví zkameněliny v atraktivnější formě 
než jen pouhou výstavou. A sní o muzeu 
zaměřeném na geologii přímo v Radotí-
ně. Hodně takových exponátů nabízí 
také pražské Národní muzeum, které 
má ve svém depozitáři mimo jiné sbírku 
bývalého radotínského poštmistra An-
tonína Schuberta. 

Geologická vycházka se Štěpánem 
Rakem zabere asi tři až čtyři hodiny. 
Na zájemce čeká trasa dlouhá na-
nejvýš pět kilometrů. A  na její závěr 
si mohou účastníci ověřit, co vše se 
s  vytěženým vápencem v  minulosti 
dělo. Dnes se nejčastěji zpracovává na 
cement, dříve sloužil i  k  výrobě dla-
žebních kostek. Jejich malou část ve 
formě mozaiky lze spatřit na radotín-
ském nádraží, kousek pod informační 
cedulí o odjezdech vlaků.

A  jak přijal nadšení svého syna pro 
zcela jiný obor, než ve kterém vyni-
ká, kytarový virtuos, skladatel a pro-
fesor Štěpán Rak starší? „Rodiče mě 
v mé zálibě podporovali, v dětství se 
mnou přetrpěli dlouhé procházky 
po lomech, a když se táta na začátku 
90. let vydal na první turné do Spo-
jených států, přivezl mi takové geo-
logické kladívko, jaké tu v  té době 
nikdo neměl,“ uzavírá Štěpán Rak 
mladší. 

Petr Buček

Štěpán Rak vypráví na svých vycházkách také o době, kdy na dně moře žili obří 
hlavonožci a metr dlouhé dravé ryby. 
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Dotace získali 
především mladí sportovci

Částkou téměř 1,1 milionu korun 
podpořila Městská část Praha 16 
projekty volnočasových aktivit, 

sportu a  kultury. Radotínská radnice 
i letos vybrala projekty především těch 
subjektů, které dlouhodobě, kvalitně 
a systémově pracují s místními dětmi 
a  mládeží, dále organizací participu-
jících na pořádání místních kulturně 
společenských akcích, ale například 
i  jednorázové akce, které propagují 

městskou část, nejen v rámci hlavního 
města Prahy, ale i v zahraničí. 

Dotační komise v  letošním roce hod-
notila 104 žádostí, což je o osm více než 
v  roce 2018. Vypsání dotačních řízení 
neziskovým organizacím ze strany ra-
dotínské radnice je tradiční záležitostí, 
dotace jsou udělovány každoročně již od 
roku 2005, kdy se rozdělilo 300 tisíc Kč. 

Jana Hejrová

Jarní svoz bioodpadu v Radotíně
Kontejnery radotínských technických služeb

Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Tráva, listí 15:00–15:45 16:00–16:45 17:00–17:45

Větve 17:00–17:45 15:00–15:45 16:00–16:45

2. května čtvrtek Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

7. května úterý Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

9. května čtvrtek Zdická x Vojetická Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

14. května úterý Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky

16. května čtvrtek Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Macháčkova

Kontejnery pražského magistrátu

Čas přistavení

09:00–12:00

4. května sobota Strunkovská (vydlážděná plocha cca proti č. pop. 1185)

19. května neděle Vojetická, u stanoviště tříděného odpadu č. 006

26. května neděle Na Rymáni, u stanoviště na tříděný odpad č. 021

2. června neděle Otěšínská, u stanoviště tříděného odpadu č. 022 

8. června sobota Prvomájová, u podz. stanoviště tříděného odpadu č. 042

23. června neděle Loučanská, vedle podz. stanoviště tříděného odpadu č. 043

Další etapy 
jarního úklidu komunikací

V květnu pokračuje strojové 
čištění chodníků a  místních 
komunikací, jehož první eta-

py proběhly už v  dubnu. Týden před 
úklidem jednotlivých úseků se v ulicích 
objeví dopravní značky zakazující zasta-
vení motorových vozidel s vyznačeným 
datem a časem. V květnu čištění končí, 
týká se následujících oblastí a ulic:

7. 5. oblast VĚŠTÍNSKÁ: Věštínská (úsek 
Vrážská – Matějovského), Matějovské-
ho, Josefa Kočího, Tachovská, Zbynická, 
Nýřanská, Prvomájová (úsek Na Beton-
ce – Vrážská včetně „apendixu“)

11. 5. PARKOVIŠTĚ náměstí Osvobo-
ditelů: parkoviště před OD Berounka

14. 5. PRVOMÁJOVÁ: Ametystová, 
Achátová, Jaspisová, Vykoukových, 
Grafitová, U  Vápenky, Býšovská, Če-

dičová, Štěrková, U  Sanatoria (úsek 
Strážovská – Štěrková), Strážovská 
(úsek Ametystová – Štěrková)

16. 5. STRÁŽOVSKÁ: Strážovská 
(úsek Štěrková – Strunkovská), U Sa-
natoria (úsek Štěrková – Živcová), 
Radkovská, Živcová, Topasová, Pod 
Lahovskou

21. 5. K  CEMENTÁRNĚ: V  Edenu, 
Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, 
U Drážky, Častonická, Ledvická, Pod 
Velkým hájem, U  Učiliště, Vápenná, 
V Sudech, Hadravská

23. 5. VÝPADOVÁ: Věštínská (úsek 
Matějovského – Výpadová), U  Jan-
kovky, Kraslická, V  Parníku, Na Be-
nátkách, Výpadová (malá, stará a sle-
pá), Šárovo kolo 

(švi)

Kontejnery na bioodpad přímo v ulicích

Ještě do 16. května budou ra-
dotínské technické služby při-
stavovat kontejnery na biood-

pad přímo ve vybraných ulicích. 

Kromě toho jsou v  květnu a  červnu 
k  dispozici kontejnery, které zajišťu-
je přímo pražský magistrát. Zde jsou 
termíny a místa, kde lze zdarma od-

kládat bioodpad. Kromě toho je mož-
né zbytky větví, listí či trávu vozit do 
radotínského sběrného dvora nebo 
do nové kompostárny ve Slivenci. 

(red)
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1. st  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Jak vycvičit draka 3, 
USA, 120/100* Kč 
Bezzubka se zamiluje do druhově spřízněné 
dračice. Ale na scéně se náhle objeví drakobi-
jec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit.

 17:30, Cesta vede do Tibetu, ČR, 105 Kč
Dokument z roku 1954 zachycuje architek-
tonické památky, život Tibeťanů i setkání 
s devatenáctiletým dalajlámou Gjamcchem.

 19:00, Avengers: Endgame, USA, 130 Kč
Po devastujících událostech snímku Aven-
gers: Infinity War (2018) je (nejen) lidský 
svět v troskách. S pomocí hrstky přeživších 
spojenců se zbytky Avengers naposledy 
sjednocují, aby se postavili Thanosovi 
a pokusili se obnovit pořádek ve vesmíru.

2. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Ostrým nožem, SR, 

120 Kč
Příběh otce, kterému zavraždili syna, 
smutek otce, který musí pochovat své dítě, 
emotivní drama otce, který si pro spravedl-
nost musí dojít sám.

 20:00, The Beach Bum, USA, 120 Kč
Jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů 
posunul směrem ke Strachu a hnusu v Las 
Vegas Terryho Gilliama.

3. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Mrňouskové: Daleko 

od domova, FR, 110 Kč
S příchodem prvních sněhových vloček do 
údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat 
zásoby na zimu. Jenže během této rutinní 
operace dojde ke katastrofě. Malá beruška 
nešťastnou náhodou zapadne do balíku, 
který je odeslán do Karibiku!

20:00, After: Polibek, USA, 120 Kč
Spořádaná studentka se zamiluje do toho 
nejhoršího kluka široko daleko – s temnou 
minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum je 
proti, ale nemůže si pomoci, velení nad 
jejím životem přebírá srdce a touha.

4. SO  ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
  8:30 až 12:30, Farmář-

ský trh na Zbraslavském 
náměstí

KINO RADOTÍN
 15:30, PRO DĚTI, Ugly Dolls, USA, 
120/100* Kč  
V neobvyklém městečku Uglyville je vše 
zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása 
je víc než to, co je vidět.

 17:30, Putování se sobíkem, FR, 110 Kč
Film vypráví o boji o přežití malého divo-
kého soba, který se musí potýkat s nebez-
pečím a výzvami během prvního roku 
života.

 19:00, Avengers: Endgame, USA, 130 Kč

5. NE  SOKOLOVNA ZBRASLAV
  11:00, Zbraslavský žebříček 

Tradiční jarní taneční soutěž, vstupné 
dobrovolné

7. ÚT KINO RADOTÍN
   17:30, Všechno bude – Nej-

lepší film na Českých lvech 
2019, ČR, (více na str. 7), 
100 Kč 

20:00, Balkánský masakr paintballovou 
pistolí, CHOR, 90 Kč
Tento zneklidňující snímek, ve kterém 
se mísí prvky komedie s prvky thrilleru 
či hororu, natočil režisér a scenárista 
Ivan-Goran Vitez.

MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
18:30, Koncert žáků ZUŠ

8. ST KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Ovečka 

Shaun ve filmu, VB, 
100/80* Kč

Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít 
si nějakou zábavu. Den ale nakonec bude 
mnohem akčnější, než by čekal.

17:30, Klimt & Schiele – Erós a Psyché, IT, 
(více na str. 7), 100 Kč

 20:00, Ženy v běhu, ČR, 120 Kč
Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem 
(B. Polívka) báječný život a je pevně rozhod-
nutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout 
maraton.
 

9. ČT KINO RADOTÍN
  17:30, Sněží!, ČR, 120 Kč

Sněží! je poetický film o křehkosti mezi-
lidských vztahů a jedinečném světě uvnitř 
každé rodiny. Babička, matka a dvě sestry 
v jednom domě.
 
20:00, Trhlina, SR, 120 Kč
Možná je to jen legenda, možná záměrná 
mystifikace a možná děsivá pravda. Ale až 
příliš mnoho z tohoto příběhu se skutečně 
stalo.

10. PÁ  KINO RADOTÍN
    17:30, Pokémon: Detektiv 

Pikachu, JAP, 130/110* Kč
Fanoušci z celého světa si nyní jako 
nikdy dříve mohou na stříbrném plátně 
užít dobrodružství s Pokémonem 
Pikachu.

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

11. SO  BIOTOP RADOTÍN
  11:00, Otevírání Biotopu 

a Vinný košt 2019 (více na 
str. 6)

PARKOVIŠTĚ PŘED ALBERTEM RADOTÍN
 11:00, Radotínský den s IZS – Záchranáři 
v akci (více na str. 12)

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, Ugly 
Dolls, USA, 120/100* Kč

17:30, Mia a bílý lev, FR, 120/100 Kč*
Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého 
lva a stanou se z nich nerozluční kamarádi. 
Když ale trochu povyrostou a přestanou 
být mláďata, musí spolu utéct do africké 
divočiny, aby vzácné zvíře zachránili před 
lovci trofejí.

 20:00, Sněží!, ČR, 120 Kč

12. NE  DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
  17:00, Hrátky s čertem

Půvabná a barevná pohádka s písničkami

13. PO  MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ RADOTÍN

  17:00, Koncert saxofon, 
klavír 

 ZUŠ Klementa Slavického

14. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Chvilky, oceněno 

Českým lvem 2019, ČR, 
(více na str. 7), 100 Kč

 20:00, Klimt & Schiele – Erós a Psyché, IT, 
(více na str. 7), 100 Kč

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 19:30, Sen noci svatojánské
Shakespearova komedie v režii O. Vlčka, 
hraje soubor ZKS.

15. ST  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Na útěku, DS Křoví, 

obnovená premiéra 
 Roadmovie dvou žen, skvěle napsaná 
dvěma muži. Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 170 Kč
 
KINO RADOTÍN
 10:00, BABY BIO, Co jsme komu zase 
udělali?, FR, 60 Kč
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. 
Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, 
Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit 
Francii. 

17:30, High Life, SRN, 90 Kč
Filozofická sci-fi režisérky Claire Denis 
o hledání podstaty lidskosti ve vesmírných 
kulisách.

20:00, The Beach Bum, USA, 120 Kč

KLUB KLASU ZBRASLAV
 15:00, Promítání pro seniory – Řecko
Promítá Zdeněk Beránek.
 

16. ČT  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, John Wick 3, USA, 130 Kč
Ve třetí části této adrenalinové akční série 
má superzabiják John Wick (Keanu Reeves) 
v patách celou armádu lovců odměn usilují-
cích o získání 14 miliónů dolarů vypsaných 
na jeho hlavu.

KAVÁRNA U STROMEČKU ZBRASLAV
18:30, Večer pod lampou, Saša Niklíčková
 Písničkářka s harmonikou

17. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Mia a bílý lev, FR, 

120/100* Kč

20:00, Sněží!, ČR, 120 Kč
  

18. SO  ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
  8:30 až 12:30, Farmář-

ský trh na Zbraslavském 
náměstí

KINO RADOTÍN
15:30, PRO DĚTI, V oblacích, SRN, 120/100* Kč
 V oblacích, ve vzduchu, nad mořem, nad 
lesem, nad přímořským městečkem i v jeho 
ulicích se odehrává ptačí animované dob-
rodružství.

17:30, Pokémon: Detektiv Pikachu, JAP, 
3D, 140/120* Kč

 20:00, John Wick 3, USA, 130 Kč

AULA ZŠ RADOTÍN
18:00, Orchestrální koncert + sóla
 ZUŠ Klementa Slavického

 19. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Tchyně v domě, DS 

Gaudium, J. Kolár; derniéra
Měla to být suchá, poklidná a lehce upjatá 
komedie z anglického venkovského sídla. 
Komedie nejen o tchyních v podání divadel-
ního spolku Gaudium. Vstupné v předpro-
deji 150 Kč, na místě 170 Kč 

U POSLEDNÍHO KELTA ZBRASLAV
14:00, Den na vodě s Hasiči Zbraslav
 Ukázky práce a vybavení hasičů, záchranáři, 
potápěči, policie. psovodi, soutěže pro děti

21. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Hastrman, oceněno 

Českým lvem 2019, ČR, 
(více na str. 7), 100 Kč

 20:00, Kniha obrazů, FR, 90 Kč
Jean-Luc Godard se opět hlásí ke slovu 
s nekompromisní razantností filmového 
aktivisty a umělce, který stále věří v neza-
stupitelnou roli kinematografie. Jeho obra-
zový esej o odcizení a agresi současného 
světa je nápadně prodchnutý hororovou 
atmosférou.

MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
RADOTÍN
18:00, Absolventský koncert 
 ZUŠ Klementa Slavického

22. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Free Solo, USA, 100 Kč

Oscarem ověnčený dokumentární thriller 
unikátním způsobem kombinuje závrať 
a euforii. Špičkový americký sportovec udi-
vuje svět odvážným balancováním na hraně 
života a smrti.

20:00, Humorista, ČR/RUS, 100 Kč
V hlavním hrdinovi zuří vnitřní boj mezi konfor-
mistou a buřičem. A to vše v době, kdy humor 
může zabíjet – v polovině 80. let v Rusku.

AULA ZŠ RADOTÍN
18:30, Taneční koncert
ZUŠ Klementa Slavického

MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
18:00, Mezi Malou Stranou a Zbraslaví II. 
Smíchov, Radlice a Motol
Pokračování přednášek Jaroslavy Novákové

23. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN 
 16:00, Taneční odpoledne 
pro dříve narozené, ukázky 
společenských tanců 

K tanci a poslechu zahraje Michal Kotas. 
Vstupné 60 Kč – vstupenky v předprodeji 
nutno zakoupit do 15. května.

KINO RADOTÍN
 17:30, Jednou nohou v base, IT, 100 Kč
Když Antonio konečně dostane vytouženou 
nabídku stát se společníkem firmy, má to 
jeden háček – musí se oženit s Isabelou, 
argentinskou milenkou svého mentora, aby 
mohla získat italské občanství.

 20:00, Zlo s lidskou tváří, USA, 120 Kč
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmi-
lovanějších sériových vrahů historie, Teda 
Bundyho.

24. PÁ  KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 
V RADOTÍNĚ

  19:30 Noc kostelů

KINO RADOTÍN
 17:30, Aladin, USA, 130/110* Kč
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím 
pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné 
a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi.

 20:00, Tranzit, SRN/FR, 90 Kč
Petzoldův film překonává realistické 
příběhy současné kinematografie o migraci 
a migrantech a stává se neobvyklou medi-
tací o identitě.

25. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, V oblacích, 

SRN, 120/100* Kč

 17:30, Aladin, USA, 3D, 150/130* Kč

 20:00, Zlo s lidskou tváří, USA, 120 Kč

27. PO  MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ RADOTÍN

  18:00, Violoncellový koncert 
ZUŠ Klementa Slavického

28. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Hmyz, oceněno 

Českým lvem 2019, ČR, 
(více na str. 7), 100 Kč

20:00, Mládí, IT, (více na str. 7), 90 Kč

MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
RADOTÍN
18:00, Žákovský koncert
 ZUŠ Klementa Slavického

MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
18:00, Pražské výletní restaurace
 Přednáška Tomáše Dvořáka

29. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, King Skate, oceněno 

Českým lvem 2019, ČR, 
(více na str. 7), 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.

30. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Rocketman, USA, 

130 Kč

Životní příběh hudební legendy Eltona 
Johna vinoucí se od hudebních začátků až 
na samotný vrchol, protkaný jeho největ-
šími hity.

 20:00, Godzilla 2: Král monster, USA, 3D, 
140 Kč
Nový film sleduje osudy kryptozoologické 
agentury Monarch, jejíž členové změří síly 
s armádou obrovských monster, včetně 
Godzilly.

MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
RADOTÍN
18:00, Kytarová 1. třída
 Kytarista a písničkář 

31. PÁ  AULA ZŠ RADOTÍN
  16:00, ZUŠ OPEN

ZUŠ Klementa Slavického

KINO RADOTÍN
 17:30, V oblacích, SRN, 120/100* Kč

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

BOWLING ZBRASLAV
17:00, ZUŠ OPEN
Vystoupí žáci ZUŠ Praha-Zbraslav, cim-
bálová muzika ZUŠ Kyjov a Big Band ZUŠ 
Biskupská.

1. SO (ČERVen)  

NÁM. SV. PETRA A PAVLA v RADOTÍNĚ
 13:30, Královský průvod (více na str. 12)

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

Dlouhodobější akce
 KAVÁRNA PELÍŠEK RADOTÍN
Celý květen. Výstava snímků švédského 
fotografa Pera Westergarda, který 
v 80. letech minulého století studoval 
na pražské FAMU. Fotky zachycují Prahu 
v éře totalitního režimu pohledem zahra-
ničního studenta. 

MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
 13. května – 6. června, Jindřich Mahelka – 
výstava ke stému výročí narození. Vernisáž 
se uskuteční 11. 5.

Kulturní program na květen 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 RADOTÍN
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Nový film Rocketman popisuje životní příběh Eltona Johna.
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Mácha a senioři

Byl pozdní ve-
čer – první 
máj – večerní 

máj – byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku 
lásce hlas… Začá-
tek slavné Máchovy 
básně známe asi 
všichni. Někteří se 
líbáme pod rozkvetlou třešní, aby nám 
láska dlouho vydržela. 
Láska je láska, ale určitě kvete v  každé 
roční době, v každém věku a nemusí to 
být jen láska k  druhé osobě opačného 
pohlaví s  tragickým koncem, jak o  ní 
píše Mácha. Podob lásky je tolik, kolik 
je lidí. A asi všichni toužíme být milová-
ni. Už staří Řekové ale věděli, že milovat 
druhé můžeme jen tehdy, pokud zdravě 
milujeme a přijímáme sami sebe. To ale 
moji generaci a  generaci mých rodičů 
nikdo neučil. Ženy po práci nastupovaly 
další směnu doma a na nějakou sebelásku 
a přijímání sebe samých nebyl čas. Moje 
maminka například přišla na chuť vínu 
a knihám až po osmdesátce, když zůstala 
sama. Předtím si nikdy v  klidu nesedla, 
stále všechny obsluhovala a  myslela, že 
musí být užitečná i na úkor svého sebe-
zničení, že to tak má být. 
Dnes je doba už jiná. Učíme se milovat 
život, mít se rádi a být užiteční třeba i jen 
dobrou náladou. A nikdy není pozdě za-
čít si plnit své sny. Třeba seniorky a senio-
ři z divadelního souboru Proměna si ve 
své hře Šuškanda a šeptanda plní své sny 
stát na prknech, co znamenají svět. Jsou 
plní lásky k divadlu i životu. Uvidíme je 
zde na červnovém Čaji o  třetí pro naše 
seniory. 
Připravovat program pro radotínské se-
niory je radost. Jsou nadšení, radostní, 
nešetří chválou a  jsou i  naší inspirací 
a  v  mnohém vzorem. Studují akademie 
třetího věku, jezdí na zájezdy, chodí na 
vycházky, cvičí v sokole nebo jinde a teď 
přišli s  tím, že by chtěli tančit! A  věřte 
nebo ne, jednomu těšícímu se taneční-
kovi je přes devadesát. Klobouk dolů. 
Takže jim opravdu s láskou připravujeme 
Taneční odpoledne na 23. května. Ať žije 
láska k životu nejen v máji! 
P. S. Už se těším, jak si připiju dobrým 
vínkem na Svátek matek se svou mamin-
kou.

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Slovo kulturistkyKřoví nám sluší, říkají členky stejnojmenného souboru

Divadelní spolek Křoví oslaví 
v  letošním roce 20. narozeni-
ny. Jeho principálka a režisérka 

Dana Radová spolu s herečkou Věrou 
Haneškovou vzpomínají v  rozhovoru 
na počátky i jiné veselé chvíle, které se 
souborem prožily.

Proč jste si zvolili zrovna název 
Křoví? Každý ví, že křoví na 
divadle zrovna není symbolem 
významných rolí a  velkého 
umění.
Dana R.: Právě proto. Protože jsme 
o  divadle tehdy vůbec nic nevěděli 
a bylo jasné, že i mezi ochotníky jsme 
jen to nadšené křoví. A po dvaceti le-
tech hraní i  zkušeností, kdy někteří 
starší už víme, že čím více o tom víme, 
tak tím více víme, že nám Křoví sluší. 

Já jsem vás už párkrát viděla 
a myslím, že na změnu názvu máte 

dávno nárok. Patříte k těm soubo-
rům, na které publikum rádo cho-
dí. Kolik herců vlastně hraje nebo 
hostuje ve vašem spolku?
Věra H.: Bývalo nás dokonce přes tři-
cet a  sice někdy i  omylem na scéně. 
Dana nás režírovala pomocí mega-
fonu. V  současné době se počet her-
ců mění podle hry, kterou hrajeme. 
Aktivních členů je nyní kolem deseti, 
včetně našich dospívajících dětí. 

Není to trochu náročné hrát diva-
dlo s vlastními dětmi?
Dana R.: Je. I  když ty děti jsou už 
v některých případech i větší než my. 
A jak je většina členů souboru vlastně 
od miminek brala s sebou na zkoušky 
i  představení, tak děti leccos odkou-
kaly, vyzkoušely a  leccos nás, dospě-
lé, klidně i  chtějí naučit. Trpělivosti 
i  čokolády je potřeba dosti, ale i přes 
tu náročnost jsem moc ráda, když se 

některý z  křováckých potomků vrhá 
s námi do divadla. I moji dva synové 
přežili část puberty v  divadle a  mys-
lím, že jim to něco určitě dalo. Jen si 
nejsem jistá, jestli si to oni taky myslí 
(s úsměvem).
Věra H.: Ale mezigenerační divadlo 
je pěkná fuška, jen to přiznej. Někdo 
je navíc z Mníšku, Kytína, jiný z Rud-
né, další ze Zličína, Bohnic, takže jen 
koordinace zkoušek při všech student-
ských, pracovních či jiných aktivitách 
je opravdu nadlidský výkon.
Dana R.: Přiznávám, je to fuška a před 
všemi, kteří pracují s  dětmi a  mládeží, 
hluboce smekám. Na druhou stranu, 
pokud vás to baví, je to nesmírně oboha-
cující dialog s viditelnými výsledky. Když 
ovšem někteří vyučující vedou monolog 
a  nebaví je to, pak je to horor pro obě 
strany, ale to už zacházíme jinam.

Tebe, Věro, ale znám spíše z  di-
vadelního klubového baru. Je to 
tvoje profese, nebo ses jen vžila 
do této role?
Věra H.: Já celou dobu podnikala 
a taky jsem učila němčinu. Mám ráda 
divadlo, chodila jsem na představení 
do Koruny a  jednou chyběla obsluha 
v baru. Režisérka mi přidělila tuto roli 
jako záskok a  ten se trochu protáhl. 
Teď jsem ale získala vytouženou po-
stavu v  obnovené premiéře nádherné 
hry Na útěku, kde coby svérázná dáma 
zralého věku měním život nejen sobě.

To je ta skvělá hra o  tom, jak jed-
na paní utíká z  domova důchodců 
a druhá od rodiny po dvaceti letech? 
Dana R.: Ano, je to ta hra, kterou na-
psali dva muži o pocitech a životě dvou 
žen. Starší Clode, kterou hraje naše bar-
manka Věrka, je plná života, humoru 
a odvahy a nehodlá ztrácet čas. Mladší 
Margot je vyčerpaná matka a manželka, 
bez energie, plná obav z toho, co přijde 
a  nešťastná z  toho, co bylo. Potkají se 
v noci na autostopu a poté se spolu vy-
dají na společnou jízdu životem. 

Já už to vím, ale prozradíš i ostat-
ním, kdo hraje tu paní, která utíká 
od rodiny?
Vera H.: Margot představuje radotín-
ská rodačka Milada Čechová rozená 
Nuslová. Dříve než Miládku jsme ale 
poznali jejího muže Vladimíra Čecha, 
který nám fandil a občas s Křovím spo-
lupracoval při našich kulturních akcích.
Dana R.: Čechovi žili ve vesnici Klí-
nec. Stále jsme se nějak potkávali. 
S  Vladimírem jsme dělali komunál-
ní politiku a  chtěli změnit svět, tedy 
minimálně ty naše dvě malé obce, 
ve kterých jsme plánovali žít navě-
ky. Ale člověk míní a  život mění. Po 
smrti Vladimíra, který byl skvělý he-
rec a člověk, se Milada s dětmi vrátila 
do Radotína, kde jsme se zase začaly 
potkávat. Jednou bylo potřeba obsa-
dit do královského průvodu císařov-
nu Elišku. A  tak jsem si řekla, že by 
bylo hezké, když celá léta hrál Karla 
IV. právě Vladimír, že by to tak nějak 
zůstalo v rodině. A od té doby vím, že 
je Milada skvělá nejen profesionální 
loutkoherečka, což je její profese, ale 
i herečka a císařovna. 

Tímto všechny zveme již 15. května 
od 19 hodin do Koruny na opravdový 
herecký koncert originálních žen, na 
obnovenou premiéru hry Na útěku.

Věra Peroutková

Městská část Praha 16 každo-
ročně oceňuje občany, kteří 
ji příkladným způsobem 

reprezentovali doma i v zahraničí či 
dosáhli vynikajících výsledků v oblasti 
kultury či sportu. Mezi letošní oce-
něné patří i Milan „Ferda“ Peroutka 
(in memoriam). Cenu v květnu pře-
vezme jeho maminka Jiřina Perout-
ková.
Milan se narodil v Radotíně přímo 
v domě svých rodičů 19. ledna 1964. 

Má staršího bratra Jindru a sestru 
Hanu. Dětství a velkou část dospělého 
života strávil zde a byl opravdovým ra-
dotínským patriotem.
K muzice ho přivedl bratr, který měl 
kapelu. Jednou jí onemocněl bubeník, 
kterého zastoupil čtrnáctiletý Milan 
a od té doby u hraní zůstal. Byl vyni-
kající hráč na bubny, známý především 
jako člen legendární hudební sku-
piny Olympic, kde působil již od roku 
1986. Od Petra Jandy dostal přezdívku 

„Ferda“, podle toho, že byl vzdáleným 
příbuzným významného publicisty 
a spisovatele Ferdinanda Peroutky.
Milan Peroutka starší hrál také se 
skupinami Kvintet MF, S. L. S. Leška 
Semelky či s OK Bandem. V 90. letech 
bubnoval v kapelách doprovázejících 
zpěváky Jana Kalouska, Janka Ledec-
kého a Marcelu Březinovou. Od roku 
1995 byl také několik let členem sku-
piny ASPM Jana Spáleného.
V roce 2012 došlo k otevření sklepních 
prostor Kulturního střediska U Koruny 
a Milan se zúčastnil křtu tohoto nového 
klubu. Tragicky zemřel 4. května 2013, 
ve věku 49 let po návratu ze svého po-
sledního koncertu. Klub U Koruny byl 
v témže roce přejmenován na Klub Mi-
lana Peroutky. 
Od té doby se v něm vždy v lednu konají 
k výročí jeho narození koncertní večery, 
na kterých se scházejí přátelé i rodina. 
Většinou na nich zahrají muzikanti, 
kteří s Mildou kamarádili. Na letošním 
koncertu mimo jiné hráli i členové ro-
diny.
Milan byl skvělý muzikant, ale hlavně 
člověk se srdcem na dlani, který milo-
val život a rodinu. Má dceru Báru a dva 
syny, oba se věnují hudbě. Mladší syn 
Honza hraje v současné době na klá-
vesy v kapele Jakub Děkan band. Starší 
Milan se mimo jiné věnuje herectví 
a zpívá v kapele Perutě, kterou bude 
možné vidět a slyšet 1. června v Ra-
dotíně na Královském průvodu. 

Věra Peroutková

Info
Křoví zahájilo svoji existenci v roce 
1999 představením Lucerna od 
Aloise Jiráska. Hrálo se přímo v líš-
nickém rybníce, vodníci jezdili na 
obřích rybách a víly tančily na Dvo-
řákovu Rusalku. Více než o divadlo 
se jednalo o jeden velký hudebně 
výtvarný happening. Základ Křoví 

tehdy tvořila výtvarná skupina lidí 
vedená Danou Radovou a celý peda-
gogický sbor radotínské základní 
školy. Při představeních hrála diva-
delní kapela, zpívali, hráli (si) a bavili 
se lidé jak v hledišti, tak na jevišti. 
Postupně se proměňoval soubor, 
jeho repertoár, rodily se děti. A tak 
dnes Křoví kromě her pro dospělé 

hraje i pro děti. Předposlední úspěš-
nou pohádkou byla Tři prasátka a my 
čtyři. Nyní Křoví vystupuje s Krá-
lovnou Koloběžkou první a na 15. 
května chystá obnovenou premiéru 
tragikomedie Na útěku. Principálkou 
a režisérkou divadelního spolku je 
Dana Radová. Křoví hostuje v Kul-
turním středisku U Koruny.

Radnice ocenila Milana Peroutku

Milan Peroutka hrál od roku 1986 na bicí v kapele Olympic.
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Vinný košt na biotopu

Milan Peroutka byl sluníčkem 
Olympiku, bavičem, klukem 
vždy s dobrou náladou. Kdy-

koliv a kdokoliv ho o něco požádal, 
okamžitě mu vyhověl. Byl nesmírně 
pracovitý. My jsme ještě po turné ráno 
leželi v posteli a on odjížděl do Ra-
dotína do práce. Když jsme nehráli, 
jezdil vydělávat do Německa. Když 
měl večer volno, hrál ještě s dalšími 
kapelami. Milan byl skvělý bubeník, 
neskutečně zapálený. Byl neuvěřitelně 
populární, všichni ho měli rádi. Mi-
loval večírky, na kterých byl králem. 
V životě jsem se tak nenasmál jako 
s ním. 

Jel jsem s ním v mikrobuse 3. května 
2013 z koncertu v Karlových Varech. 
Ani ve snu mě nenapadlo, že je to na-
posledy. Ráno jsem zvedl telefon a tam 
jsem se tu strašlivou zprávu dozvěděl. 
Propad jsem skepsi, nechtělo se mi nic 
dělat a měl jsem pocit naprosté mar-
nosti. Podobný pocit jsem měl, když 
mi umřel syn. Celý týden jsem se motal 
v kruhu a nevěděl jsem co s tím. Vlastně 
si ani pořádně nepamatuji, že přišel nový 
bubeník. V kapele na Milana neustále 
vzpomínáme a bavíme se jeho vtípky. 
Je vlastně pořád s námi. Čest jeho pa-
mátce, měl jsem ho opravdu rád. 

Petr Janda, lídr kapely Olympic

Ferda očima Petra Jandy

V sobotu 11. května se usku-
teční slavnostní zahájení se-
zony na biotopu. Otevření 

páté sezony tohoto přírodního koupa-
liště doprovodí nová akce Vinný košt. 
Kromě obvyklé pestré nabídky pro-
gramů pro děti, které zajiští místní 
spolky, kluby a školky, přijede tentokrát 
i kouzelník. Hladina biotopu bude opět 
lákat k vodním aktivitám a hrám, celé 
odpoledne se ponese v rytmu swingu. 
Na pódiu vystoupí Swing Melody Sextet 
a Acoustic Noise Band. 
Dospělí budou ochutnávat vína z Mo-
ravy a také si užijí výtečnou gastrono-
mii. Na jaká vína se mohou obzvlášť tě-
šit? „Naší volbou jsou menší vinařství, 

která se budou snažit navodit tu pra-
vou vinařskou atmosféru, jakou mů-
žete zažít zejména na Moravě. Vybrat 
si bude možné z 15 vinařství, jejichž 
produkce vín přináší osobitý charak-
ter do každé láhve. Rovněž dbáme na 
výběr gastronomie, která je odlehčená 
a hodí se ke kvalitnímu vínu,“ říká Jiří 
Vrtiš ze společnosti Vinný košt a při-
pomíná slova, která vyřkl starořecký 
filozof Plútarchos: „Víno je mezi ná-
poji ten nejprospěšnější, mezi léky 
nejchutnější a mezi potravinami nej-
příjemnější.“
Otevírání biotopu začne už dopoledne 
v 11 hodin. 

Dana Radová

Zleva Milada Čechová, Dana Radová a Věra Hanešková
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Všechno bude, úterý 7. května 
od 17.30 h

Film Všechno bude získal České-
ho lva za nejlepší film, ale také 
za režii a  scénář. Jeho hlavním 

hrdinou je typický outsider, čtrnáctile-
tý Mára (Tomáš Mrvík), který spolu se 
svým kamarádem, dvanáctiletým He-
dušem (Jan František Uher), podnikne 
cestu za svobodou. Mára ukradne auto 
a svými průšvihy ohromí i mladou sto-
pařku (Eliška Křenková). Všichni jsou 
na útěku, na dobrodružné cestě, užívají 
si náhlou svobodu, kterou už možná 
nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy 
Máru chytne policie. Vyslýchá ho po-
licistka (Lenka Vlasáková) s policistou 
(Martin Pechlát) a my spolu s nimi vá-
háme, co je realita a co smyšlený chla-
pecký svět, někdy je těžké rozlišit pra-
vou skutečnost od té vyfantazírované.

V úterý na filmy oceněné Českými lvy

Chvilky, 14. května od 17.30 h
Jenovéfa Boková získala Českého lva 
2019 za hlavní roli ve filmu Chvilky. 
O  čem snímek pojednává? Mohlo by 
se zdát, že Anežka (Jenovéfa Boková) 
a  její život patří celé rodině, jen ne jí 
samotné. Snaží se pomáhat všem blíz-
kým, kteří to potřebují, a  dostát sli-
bům, které jim dala. Musí se ale také 
naučit nastavit vlastní hranice a proje-
vit své touhy a přání, aby neztratila to 
nejdůležitější: sebe samu.

Hastrman, 21. května od 17.30 h
Romantický thriller s Karlem Dobrým 
v hlavní roli (oceněný Českým lvem) 
hastrmana vznikl na motivy oceňo-
vaného románu Miloše Urbana. Ro-
mantický a  zároveň ironický příběh 
hastrmana alias barona de Caus (Karel 
Dobrý), jehož láska k venkovské dív-

Výherci z minulého čísla:
Jana Hrbková, Radotín
Pavel Mucha, Radotín
Šárka Koudelová, Zbraslav

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. 5. 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

Klimt & Schiele – Erós a Psyché, 
8. 5. od 17.30 h a 14. 5. od 20 h 
Rok 1918 nepřinesl jen konec 
světové války, ale také úmrtí pro-
slulých malířů Gustava Klimta 
a Egona Schieleho. Oba dva jsou 
synonymem „zlaté éry“ Vídně 
a oba dva způsobili ve výtvar-
ném světě revoluci. O jejich 
obrovském talentu, snech, ale 
i skandálech a posedlostech vy-
práví nový dokument Klimt & 
Schiele – Eros a Psyché. Snímek 
diváky provede nejslavnějšími 
kulturními prostory rakouské 
metropole – galeriemi Albertina, 
Belvedere, prostory Umělecko-
historického muzea, Muzea Leo-
poldových nebo Muzea Sigmunda 
Freuda.

Mládí, 28. května od 20 h
V luxusním lázeňském hotelu ve 
švýcarských Alpách se každý rok 
setkávají staří přátelé Fred Ballinger 
(Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey 
Keitel). Letos se zde Fred léčí pod 
dozorem své dcery (Rachel Weisz) 
a mezi léčebnými kúrami s Mickem 
vzpomínají na své pestré životy hu-
debního skladatele a filmového reži-
séra a se suchým humorem komen-
tují své chátrající tělesné schránky. 
Kypící život kolem nich a ostatní 
excentričtí hosté – jihoamerická fot-
balová legenda, mladý herec z Ka-
lifornie (Paul Dano) nebo současná 
Miss Universe – jim poskytují bohaté 
podněty k úvahám o mládí, kráse, 
kreativitě, zkrátka o všem, co zahání 
myšlenky na blízký konec.

Další tipy kina

ce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje 
netušeným štěstím i stravující vášní.

Hmyz, 28. května od 17.30 h
Film Hmyz získal Českého lva za 
nejlepší scénografii. Jeho děj diváky 
zavede do hospody na malém městě. 
Je zavřeno, židle jsou převráceny na 
stolech. Na věšáku visí „hmyzí ša-
tičky“: sukénky z  krepového papíru, 
papundeklová, pestře pomalovaná 
motýlí křídla, a  černé lesklé krovky 
brouků. U  stolu v  koutě místnosti 
sedí šest místních ochotníků: režisér, 
Růžena, pan Václav, pan Borovička, 
Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Tu-
lák leží doma s ischiasem. Chrobáčice 
a Kukla ještě nepřišly. Během zkouš-
ky se prolnou životy ochotníků s osu-
dy Čapkových postav z  jeho hry Ze 
života hmyzu.

King Skate, středa 29. května 
od 17. 30 h
Kultovní postavy českého a  světové-
ho skateboardingu v  příbězích zlá-
maných kostí, nezlomných přátelství 
a divoké jízdy za svobodou uprostřed 
komunismu. Přilepit se k  betonu. 
Vysvištět prostorem. Mít to všechno 
v  pohybu. Skateboard! V  šedi ČSSR 
70. a 80. let něco úplně jiného, úplně 
nového. Z udílení Český lvů si odnesl 
ocenění pro nejlepší dokumentární 
film. 

(kin)

Kino Radotín uvede v květnu každé úterý od 17.30 hodin filmy, které zís-
kaly některou z cen na letošních Český lvech. A poslední květnovou středu 
promítne dokumentární film o skejťácích.

Kompletní program Kina Radotín naleznete na str. 5.

Roadmovie Všechno bude ovládlo letošní ceremoniál Českých lvů.
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Knihovna má 1700 čtenářů, 
loni si půjčili 63 tisíc knih
Radotínská knihovna bude letos bě-
hem školních prázdnin zcela uzavřená. 
Její pracovnice se chystají na velkou 
kontrolu knižního fondu, kterou musí 
provádět každých pět let. „Od září pak 
spustíme nový on-line katalog,“ říká 
Irena Farníková, vedoucí knihovny.

Kolik máte v současnosti registro-
vaných čtenářů?

Loni jsme zaznamenali mírný 
pokles výpůjček, máme ale stále 
téměř 1700 čtenářů, z  toho 700 

dětí do 15 let. Mezi dospělými jsou nej-
většími čtenáři lidé mezi 40 a  49 lety. 
Celkem si naši návštěvníci loni vypůj-
čili 63 tisíc knih, audioknih a časopisů. 
To není špatné číslo. Samozřejmě, že 
lidé mají možnost stáhnout si knihy 
elektronické, jejich výběr se zvětšuje 
a jsou stále dostupnější. Životní tempo 
se zrychluje, všemožná média lidi zahl-
cují tak, že mnozí již nečtou vůbec. Na 
čtení nemají čas, sílu ani vůli.

Kterou knihu čtete nyní vy?
Právě jsem dočetla Motýlí křik, romá-
nový debut Jana Tománka, který žije 
v Radotíně. Jedná se o konspirační kni-
hu plnou napětí. Na stole mi leží knížka 
Michela Bussiho Nepouštěj se mé ruky. 
Odehrává se na ostrově Réunion, kde 
tráví dovolenou mladý pár s  dcerkou. 
Vše se ale zamotá. Jsem zvědavá, kri-
tiky jsou dost různé, ale četla jsem od 
autora Vážku a ta se mi líbila.

Co dalšího byste čtenářům dopo-
ručila?
Například knihu Josefa Urbana 7  dní 
hříchu. Je to silný a  působivý příběh 
z konce 2. světové války z jesenického 
pohraničí, který vychází ze skutečných 
událostí. Kniha byla zfilmována stej-
ně jako autorův Habermannův mlýn. 
Abych neopomněla mou oblíbenou 
Šumavu, doporučuji knihy Martina 
Sichingera. Kocovina šumavského léta 
zavede čtenáře rovněž do pohraničí, 
tentokrát do okolí Vimperka v čase pe-
restrojky Michaila Gorbačova. Z kni-
hy přímo čiší normalizační atmosféra, 
což je skvělé pro přiblížení marasmu 
konce 80. let. Za zmínku stojí i další Si-
chingerova kniha Meyrovo sklo – kam 
před Rudou armádou schováte svůj 
poklad? Opět popisuje Vimpersko, 
tentokrát ze srpna 1968. Nabízí příběh 
o hledání vzácného skla, které sklářský 
mistr schoval před návštěvou sovět-
ských důstojníků. A  do třetice český 
autor – Jiří Březina a jeho Na kopci. Je 

to netradičně napsaná detektivka, kte-
rá mě bavila. Zápletka je postavená na 
podivném andělském zjevení. Na kla-
sickou detektivku možná chybí trochu 
napětí, ale jak se začne příběh rozvíjet, 
je čím dál těžší se odtrhnout.

Která kniha ze zahraniční produk-
ce vás v poslední době zaujala?
Uvedu například Cit slečny Smilly pro 
sníh od Petera Hoega. Není to de-
tektivka, ač začíná záhadnou smrtí. 
Je to spíše kniha o  střetu Gróňanů/
Inuitů s  dánskou kulturou. Naopak 
kniha Léto v řecké taverně, kterou na-
psal Tom Stone, je plná slunce, moře 
a  výborného jídla. Milovníci Řecka 
a  řecké kuchyně v  ní najdou kromě 
zajímavého příběhu i stránky plné re-
ceptů. A  ještě mne napadá Divočina 
od Cheryl Strayedové, kterou je také 
možné vidět ve filmové podobě. Je to 
autobiografický příběh ženy, která po 
smutných událostech v rodině vyrazila 
na vysokohorskou trasu Pacifik Crest 
Trail, vedoucí od Mohavské pouště 
přes celou Kalifornii a  Oregon až do 
státu Washington. Bez jakýchkoli zna-
lostí o přežití v divoké přírodě překo-
návala úmorná vedra i hluboký sníh. 

Nyní pojďme k  méně příjemným 
záležitostem. Vracejí čtenáři kni-
hy včas?
Zájem o knihy neukazují jen statistiky 
těch nejpůjčovanějších, ale i  to, jaké 
knihy se z  knihoven nejvíc kradou. 
Podle světových statistik se nejvíce kra-
de bible, naše knihovna se tedy neřadí 
mezi světové, u nás se našel nepoctivý 
čtenář fantasy. Velký problém s krade-
ním knih ale nemáme, knihy již nejsou 
nedostatkovým zbožím. My máme spí-
še problémy s nevracením vypůjčených 
knih, ty leckdy obtížně dostáváme zpět. 
Určitě ale nad nevrácenou knihou ne-
mávneme rukou, vymáháme ji všemi 
dostupnými prostředky.

Jaký bude provoz knihovny v let-
ních měsících?
Knihovna bude v červenci a srpnu za-
vřená. Budeme revidovat náš knihov-
ní fond. Takovou revizi musí knihov-
ny naší velikosti provádět pravidelně 
každých pět let. Také budeme přechá-
zet a  učit se pracovat s  novým kni-
hovním systémem. Čtenáři to poznají 
podle nového moderního on-line ka-
talogu, který se jim, jak doufám, bude 
líbit. 

(buč)
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Kulturní středisko

na představení.

věnuje výhercům
vstupenky
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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 
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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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!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

+420

Prodej krásného 
pozemku  
na Zbraslavi

Pozemek obdélníkového tvaru o celkové velikosti 982 m2  
(cca 22 x 45 metrů), v rezidenční lokalitě rodinných domů v části  
Zbraslavi zvané Baně. Na pozemku je možné postavit rodinný dům  
s až dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním.  
Sítě jsou k dispozici.
Cena: 4 910 000,- CZK

Ing. Daniel Kotula

daniel.kotula@re-max.cz
739 343 871

City

www.kotula.cz/zbraslav

 

 

 
přijmou hospodyni  
na ½ úvazku (20 hod. týdně) 

LAHOVICE/LAHOVIČKY 
úklid administrativních prostor 

zajištění občerstvení a 
drobných nákupů 

příprava ubytování pro návštěvy  
 

Informace na tel: 602 100 647 
tereza.cechova@sos-vesnicky.cz 

dobrá dopravní dostupnost 

 

 

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

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
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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
Vodnář s.r.o. - REKO24

MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

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
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

 Další číslo vyjde 29. 5. 2019.
Uzávěrka pro inzerci: do 14. 5. 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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Zapůjčení přívěsu Zdarma
k nákupu u nás

stavebniny
www.rokal.cz

Zprávy z radotínského badmintonu

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 Rašková

Úspěšný Radotín Cup

Badmintonový oddíl radotínské-
ho Sokola uspořádal v polovině 
dubna 8. ročník největšího ce-

lostátního dětského turnaje Radotín 
Cup. Ten se díky podporám Městské 
části Praha 16 a  Magistrátu hlavního 
města Prahy koná v  radotínské spor-
tovní hale. Představilo se na něm asi 
180 hráčů v  kategoriích U8 až U17. 
Do bojů se zapojila většina zástupců 
pořádajícího oddílu a  řadě z  nich se 
po vyhlášení na krku houpala některá 
z medailí. Hlavně ti mladší se radovali 
z prvních turnajových vítězství, starší 

a  zkušenější obhajovali své výsledky 
z předchozích turnajů. 

Extraligové družstvo bojovalo 
o titul
Na druhém konci Prahy, v  hale ve 
Vinoři, se ve stejnou dobu pokoušeli 
hráči extraligového družstva uspět ve 
finálovém utkání o  extraligový titul 
pro rok 2019. Nakonec se to i  díky 
zranění opor nepodařilo a  radotín-
ský A  tým skončil na 3. místě. Po 
delší odmlce se vítězem soutěže stalo 
družstvo BK 1973 Deltacar Benátky 
nad Jizerou. Pro letošní ročník byla 

uvolněna pravidla pro angažování za-
hraničních hráčů, jejichž účast zkva-
litnila celou soutěž. V  závěrečném 
kole díky tomu viděli diváci na vinoř-
ských kurtech řadu hráčů z  Dánska 
– nejúspěšnější evropské badminto-
nové země.

Hráč a trenér Bitman s cenou 
od sokolů
Dlouholetá opora extraligového týmu 
a odchovanec radotínského Sokola Ja-
kub Bitman byl začátkem dubna oce-
něn mezi deseti nejúspěšnějšími spor-
tovci České obce sokolské. Jakub se po 
získání 10. titulu mistra ČR ve smíšené 
čtyřhře v řadě připravuje na evropské 
hry v běloruském Minsku, kde se po-
kusí minimálně obhájit 5. místo z před-
chozích her v ázerbájdžánském Baku. 
Jakub Bitman se věnuje i trénování 
mladších a nejtalentovanějších hráčů 
oddílu. Jeho svěřenkyně, šestnáctiletá 
Katka Mikelová, byla letos zařazena 
díky svým výsledkům na mezinárodní 

i domácí scéně do junior ské reprezen-
tace a pokusí se o nominaci na říjnové 
mistrovství světa juniorů v Estonsku. 
Mezi adepty o účast na letošní mist-
rovství Evropy v kategorii U17 figuruje 
i Ema Staňková.

Poslední turnaj před letní pauzou
Většina radotínských hráčů se nyní 
připravuje na květnové poslední ce-
lostátní měření sil (turnaj GPA). Nej-
silnější zastoupení budeme mít na 
turnaji kategorie U15, kde se hlavně 
chlapci z radotínského oddílu (Petr 
Hnilica, Tomáš Bláha, Milan Kovář, 
Adam Král a Jarda Karban) pokusí 

Radotín Cup: Domácí medailisté ve dvouhře
1. místo: Maia Weberová (U9), Daniela Dušánková (U10), Jan Bednář 
(U11), Jana Hnilicová (U12), Lucie Sommerová (U14), Jonáš Marek 
(U15) a Tomáš Bláha (U17)
2. místo: Vojtěch Riedl (U8), Maia Weberová (10), Viktor Bubeník (U12), 
Jana Hnilicová (U13), Adam Král a Anna Vávrová (oba U17)
3. místo: Kryštof Jirásek, Jirka Matuška, Andrea Slavíčková (všichni 
U12), David Kniš, Kristián Hašek (oba U14), Petra Kropáčová (U15) 
a Milan Kovář (U17)

navázat na řadu medailových umís-
tění z předchozí doby. Zdatně sekun-
dovat se jim pokusí i dívky – He-
lena Chvalová, Ela Knaislová, Anna 
Vávrová a Adéla s Klárou Klímovy. 
Mezi juniory se pokusí bodovat Dan 
Furst, Ema Staňková a Katka Mike-
lová. Dospělí hráči mají nyní prázd-
ninovou přestávku. Jejich poslední 
turnaj GPA před letní pauzou se ko-
nal v Liberci začátkem dubna a vítěz-
ství na něm slavili Katka Mikelová ve 
dvouhře, Pavel Drančák ve smíšené 
čtyřhře a s Michalem Hubáčkem ve 
čtyřhře. 

Alena Mikelová

Medailisté z badmintonového turnaje Radotín Cup
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Sám na koni nejezdí, ale každý rok s mikrofonem v ruce pro diváky na závodištích okomentuje okolo tří stovek dostihů. Ve 
Velké Chuchli působí už 25 let, nyní jako manažer. Jak se bude rozvíjet chuchelské závodiště pod taktovkou majitele, kterým 
je miliardář Radovan Vítek? „Letos přibude parkurové kolbiště a nová moderní hala pro ustájení a tréninky. Úpravy půjdou 
krok za krokem, žádný radikální řez se konat nemůže. Nelze totiž narušit dostihovou sezonu, která má svůj pevný program,“ 
říká Jiří Zlámaný.

Dostihový manažer Jiří Zlámaný: Na koně nesednu

Které další novinky plánujete v le-
tošním roce?

Změny začaly už v loňském roce. 
Rok 2018 lze nazvat nultým ro-
kem a letos se začíná naplňovat 

vize nových majitelů, podle které se 
má Chuchle stát centrem všech koň-
ských sportů. Parkurové závody se tak 
k  nám letos vracejí po dlouhé pauze. 
Konaly se tu za první republiky a ještě 
v padesátých letech jako doplněk do-
stihů. Od letoška budou pevnou sou-
částí termínové listiny parkurových 
podniků. První ze čtyř letošních par-
kurových závodů se uskuteční už od 
3. do 5. května pod názvem Jarní cena 
Velké Chuchle. Podzimní parkurovou 
událostí pak bude říjnová Cena Eliota, 
pojmenovaná podle koně, s  nímž le-
gendární český jezdec František Ven-
tura v  roce 1928 zvítězil na olympij-
ských hrách. Jako jediný Čech.

Jak si parkuroví jezdci rozumí 
s lidmi od dostihů?
Jsou to trochu odlišné světy. Rád po-
užívám přirovnání, že je to podobné 
jako s  rychlobruslaři a  krasobruslaři. 
Led je spojuje, ale každý sport je úplně 
jiný. Nás spojují koně. Ale jinak si obě 
skupiny jdou vlastní cestou. Na druhou 

stranu propojení závodišť není ničím 
neobvyklým. Třeba v Mostě je také par-
kurové kolbiště součástí dostihového 
závodiště. My si od toho slibujeme větší 
zájem diváků. Fanoušci parkuru se při-
jdou podívat na dostihy a naopak.

Neobjeví se na parkuru v Chuchli 
v  Česku asi nejslavnější součas-
ná parkuristka Anna Kellnerová 
se svým koněm za čtvrt miliardy 
korun?
Určitě ne, se svou drahou klisnou ob-
jíždějí závody světové kategorie, aby se 
kvalifikovaly na olympiádu do Tokia. 
Ale budou tu k vidění další přední češ-
tí jezdci.

Tím hlavním však na chuchelském 
závodišti zůstávají dostihy. Jaká 
bude letošní sezona?
Potrvá sedm měsíců a dva dny a skon-
čí až v sobotu 9. listopadu. Nabídne 14 
dostihových dnů se 111 jednotlivými 
dostihy, v  nichž bude mezi nejúspěš-
nější aktéry rozděleno přes 16 milio-
nů korun. Nejprestižnějším dostihem 
bude jako obvykle červnové České 
derby s  dotací dva miliony korun, 
kterým vrcholí první část dostihové 
sezóny. Jedná se o nejbohatší klasický 

dostih ve střední Evropě, když ji tedy 
bereme od Aše na východ. Letos se 
tento dostihový svátek koná v sobotu, 
a  to kvůli možnosti delšího přímého 
přenosu kanálu ČT sport. Derby spolu 
se dvěma dalšími klasickými testy tří-
letých koní, jimiž jsou Velká jarní cena 
a St. Leger, tvoří takzvanou klasickou 
Trojkorunu. Významnou mezinárodní 
akcí je zářijový Evropský pohár žoke-
jů, součtem cen v  jednotlivých dosti-
zích nejbohatší rovinový mítink regi-
onu, obsahující i  nejbohatší rovinový 
dostih střední Evropy EJC Million 
s dotací 2,6 milionu korun. Už popá-
té se během něj unikátním způsobem 
utká 16 předních jezdců z  různých 
zemí během osmi dostihů. Letošní no-
vinkou je letní dostihový den v pátek 
12.  července, který nabídne cvalové 
i klusácké dostihy. Zkusíme na něj na-
lákat turisty, kteří přijíždějí do Prahy 
za památkami. Například mnoho ná-
vštěvníků z Británie na dostihy běžně 
doma chodí, pozveme je tedy i k nám. 

Co nabídnete dětským návštěvní-
kům?
Děti se během dostihových dní za-
baví ve venkovním sektoru na hřišti 
a  atrakcích, mohou se svézt na po-
pulárních ponících Jupíkovi, Vilíko-
vi a  Bajajovi, navštívit oblíbený zoo 
koutek nebo arénu Hříbátka v krytém 
přízemí tribuny. Nejvíc toho pro děti 
chystáme na 1. června, kdy se poběží 
Velká červnová cena a  součástí pro-
gramu bude i  Jahodový festival. Na 
gastronomické akce se chceme letos 
zaměřit, na jaro se mimo jiné připra-
vují food trucky, speciality z mořských 
plodů nebo třeba chřestobraní.

Říkal jste, že se chuchelské závo-
diště ještě více otevře dalším koň-
ským disciplínám. Kterým?
Máme tu klusácké dostihy, turnaje 
v  pólu a  kromě parkuru časem při-
bydou i  další disciplíny jako drezura 

nebo závody ve všestrannosti. Přijde-
te sem na koníčky a  uvidíte všechny 
možné sportovní disciplíny. Nyní sice 
vyrůstá kolbiště uprostřed závodní 
dráhy, ale jedná se o  dočasné řešení. 
Centrum všech parkurových a dalších 
jezdeckých sportů, jako je drezura, 
vznikne v prostoru starých stájí smě-
rem k  Radotínu. Všechny změny na 
závodišti budou přicházet postupně 
za provozu. Nemůžeme si dovolit vy-
nechat jeden soutěžní rok a věnovat se 
přestavbě celého areálu.

Váš areál je velmi rozhlehlý, kdo 
všechno v něm vlastně sídlí?
Jsme velcí a  znají nás po celé re-
publice. Kdekoliv na Moravě nebo 
v  Čechách řeknete, že jste z  Velké 
Chuchle, většina lidí si to rychle 
spojí s  koňskými dostihy. V  našem 
areálu se nachází Střední škola do-
stihového sportu a  jezdectví, své 

koně tu má jízdní složka městské 
policie. A dále tu našli zázemí hráči 
koňského póla. Celkem je tu ve stá-
jích asi stovka koní. Jsme největším 
dostihovým tréninkovým středis-
kem v celé republice. Pořád se tady 
něco děje.

V jakém stavu je obří tribuna, kte-
rá se stavěla na přelomu 80. a 90. 
let?
Je to předimenzovaná stavba plná 
železa a  betonu, která vznikla po 
vzoru moskevského centrálního hi-
podromu. Bohužel jí musely ustou-
pit dřevěné secesní tribuny, o nichž 
se tvrdilo, že jsou prolezlé červoto-
čem, ale pravda to nebyla. Těžko ale 
říct, co by s  nimi udělaly povodně 
v  roce 2002, jestli by to vydržely. 
Nová tribuna přinesla například 
nové kanceláře, které byly dříve na 
Smíchově. 30 let už je na stavbě 
dneska znát. Ve 3. patře je ubytov-
na, která měla být původně hotelem. 
Velká je dvoupatrová sázková hala, 
loni jsme opravili restauraci, která 
je otevřena každý den přes poledne 
i mimo dostihové dny.

Projedete se také vy osobně na 
koni po závodišti?
Já na koních nejezdím, jsem na to 
vysoký a mám z nich respekt. I když 
s  rodinou jednoho vysloužilého do-
stihového koně vlastníme. Přijedeme 
ho nakrmit, pomuchláme se s  ním 
a  mně to stačí. Nejraději mám ko-
mentování dostihů, kterému se vě-
nuji od 90. let a už jsem jich slovem 
doprovodil asi deset tisíc. Jezdím ko-
mentovat i mimo Chuchli, ročně jich 
zvládnu okolo 300, dřív jsem jich 
ale, včetně klusáckých, stíhal i  dva-
krát tolik. Nicméně když to srovnám 
s kolegy z Británie či USA, tak ti mou 
roční porci odkomentují za dva nebo 
tři měsíce. 

Petr Buček

KAM ZA SPORTEM 
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Boxlakrosová aréna 
TJ Sokol Radotín
•  10. 5. v 19:30 LCC Wolves – 

LCC Radotín
•  22. 5. v 19:30 LCC Radotín – 

LCC Wolves
•  25. 5. LCC Wolves – 

Bratislava Bats DNV
•  31. 5. v 19:30 LCC Wolves – 

Old Dogs Plzeň
Fotbal, 1. ČFL, Radotín
•  4. 5. v 10:15 Olympia 

Radotín – FK Dobrovice
•  29. 5. v 17:10 Olympia 

Radotín – FK Litoměřicko
Dostihové závodiště Velká 
Chuchle
•  3.-5. 5. Jarní cena Velké 

Chuchle v parkuru
•  11. 5. Velká jarní cena 

Pražské plynárenské
•  18. 5. Klusácké dostihy
•  19. 5. Velká květnová cena
Běh RunX
•  11. 5. 12hodinový běh 

Slavičím údolím

O závodišti
•  Závodiště ve Velké Chuchli je 

největším stánkem rovino-
vých dostihů v Česku, koná 
se tu třetina všech klání. 
Další velká závodiště stojí 
v Mostě, Karlových Varech 
nebo Slušovicích. V Pardubi-
cích jsou specialitou dostihy 
překážkové.

•  Vrcholem sezony je červ-
nové České derby, klasický 
dostih s nejvyšší dotací ve 
střední Evropě, která letos 
činí 2 miliony korun.

•  Dostihový kůň stojí ročně 
své majitele okolo 200 tisíc 
korun. O náklady na jeho 
trénink, stravu a dopravu 
se stále častěji dělí skupiny 
vlastníků, tak zvané syn-
dikáty. Majitelé se pak dělí 
o výhry.

Největší zálibou Jiřího Zlámaného je komentování dostihů.
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Lakrosisté získali ocenění České obce sokolské

Česká obec sokolská (ČOS) tra-
dičně ocenila nejlepší sokolské 
sportovce a týmy za uplynulý 

rok. Lakrosový oddíl Custodes byl 
vyznamenán ve speciální katego-
rii Nej úspěšnější oddíl za svou práci 
s mládeží a nepřehlédnutelné úspěchy 
v domácích i zahraničních soutěžích.

Anketa Sportovec roku, kterou každo-
ročně vyhlašuje Česká obec sokolská, 
oceňuje nejlepší sportovce sokolských 
jednot. Sokol má skoro 60 tisíc členů 
ve více než 1200 oddílech, kteří se vě-
nují 80 sportům. Kromě ocenění nej-
lepších sokolských týmů a jednotlivců 
v juniorských a seniorských kategoriích 

a ocenění nejlepších trenérů byla letos 
vyhlášena i mimořádná cena pro nej-
úspěšnější sokolský oddíl. Touto ce-
nou byl vyznamenán lakrosový oddíl 
Custodes Sokol Radotín, a to za svou 
systematickou práci s dětmi a mládeží 
i za své úspěchy v domácích i zahranič-
ních soutěžích. Připomeňme, že LCC 
zcela dominuje české boxlakrosové lize 
i lize ženského lakrosu, tým LCC Wol-
ves získal i titul fieldlakrosového mistra 
ČR za rok 2018, Custodes mají zastou-
pení ve všech kategoriích juniorských lig 
a radotínští hráči jsou základem všech 
reprezentačních výběrů. Tým LCC Girls 
je úřadujícím klubovým mistrem Evropy.

Slavnostního ceremoniálu v Tyršově 
domě se za LCC zúčastnili Simona 
Baráková, Kateřina Dvořáková, Pat-
rik Procházka a Martin Hodaň. „Jsou 
to hlavně osobnosti trenérů a zázemí, 
které si klub dokázal v Radotíně vy-
budovat, co k nám nové členy táhne,“ 
odpověděl Patrik Procházka na dotaz 
moderátora večera na radotínský re-
cept na úspěch. 

Ondřej Mika

Kateřina Dvořáková a Simona Baráková s čestným uznáním pro Sokol Radotín
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První letošní běh ze série RunX 
jeho organizátoři přesunuli 
z dubnového na květnový ter-

mín. Dvanáctihodinový ultramaraton 
pro jednotlivce a štafety ve Slavičím 
údolí se poběží v sobotu 11. května. 
Organizátoři zároveň snížili startovné 
pro svůj úvodní běh sezony na 800 ko-
run. 

Běhy RunX zahrnují letos čtyři pod-
niky. Po květnové přesunuté dva-
náctihodinovce přijde v červnu na 
řadu závod, který je součástí T-Mo-
bile olympijských běhů. Koná se 
19. června. Stejně jako červencový 
běh (28. 7.) povede podél Berounky 
se startem u Biotopu. Běžeckou se-
zonu pak stejně jako loni uzavře lis-
topadový (2. 11.) trailový závod po 
okolních lesích. Součástí všech běhů 
jsou závody pro děti na trase 500 
nebo 1000 metrů. 

(buč)

12hodinový běh 
se přesunul na 
květen
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Ukliďme Česko mělo v Radotíně rekordní účast
Téměř 130 dobrovolníků se v sobotu 6. dubna zapojilo do akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. Nikdy dříve se tolik lidí do společného úklidu Radotína 
nepustilo. 

Nejpočetnější část dobrovol-
níků se sešla u radotínské 
lávky a rozdělila se do tří 

skupin. První vyrazila po radotínské 
straně po proudu směrem do Šárova 
kola, druhá proti proudu k Říčním 
lázním a ke Zděři. Třetí skupina si 
vzala na starost zbraslavský břeh od 
lávky směrem až k Radotínskému 
mostu. Podobně jako v minulých le-
tech byla akce organizačně zajištěna 

dobrovolníky ve spolupráci s Měst-
skou částí Praha 16.

„Děkuji Martině Kratochvílové za or-
ganizaci letošního úklidu. Je skvělé, jak 
se akce každým rokem rozšiřuje. Uka-
zuje se, že Radotíňákům není životní 
prostředí lhostejné,“ říká radotínský 
místostarosta a účastník úklidu Mi-
roslav Knotek a dodává: „Poděkování 
samozřejmě patří také všem, kteří na 

letošní úklid dorazili: radotínským 
skautům, volejbalové přípravce RSK, 
rodičům, ostatním účastníkům, praž-
ské IT firmě McKinsey, jejíž 25 zaměst-
nanců mělo úklid jako teambuilding, 
studentům Gymnázia Oty Pavla, kteří 
se pustili do úklidu Černé rokle, uč-
ňům radotínského učiliště za úklid ko-
ryta Radotínského potoku a nakonec 
i několika kolegům zastupitelům.“ 

Jana Hejrová
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Do úklidu se zapojily také děti.

Spolupráce 
s partnerským městem: 
hasiči a kultura

I letos pokračuje společný pro-
gram s partnerským městem 
Radotína, kterým je bavorský 

Burglengenfeld. Během březnové 
návštěvy v Německu se na tom do-
hodlo vedení Městské části Praha 16 
v čele se starostou Karlem Hanzlí-
kem a 1. místostarostou Miroslavem 
Knotkem. Přesné ladění výměnných 
i kulturních akcí bylo na tajemní-
kovi úřadu Pavlu Jiráskovi.

Jaký je tedy „jízdní řád“ přeshra-
niční spolupráce pro rok 2019? 
Nejprve dojde ke sblížení obou 
dobrovolných hasičských sborů při 
slavnostním otevření nové hasičské 
zbrojnice u Karlické ulice. „Termín 
akce záleží na postupu dokončova-
cích prací, ale vše by mělo proběh-
nout v květnu. Účast domlouvám 
i se zástupci Hlavního města Prahy, 
které nám na celou stavbu poskytlo 

25 milionů korun,“ říká starosta 
Karel Hanzlík.

Koncem června vyrazí do Burglen-
genfeldu skupina zaměstnanců a spo-
lupracovníků radnice na každoroční 
městskou kulturně společenskou akci. 
Vrcholem letošní spolupráce však 
bude XXII. Havelské posvícení, nej-
větší akce tohoto druhu v Radotíně. 
„Na loňském Bürgerfestu jsme zjistili, 
že pracovníci tamější radnice mají ka-
pelu Village´n´Town, která pobavila 
skvělou muzikou na jednom z pódií 
hluboko do letní noci. Proto jsme je 
oslovili a domluvili, že letos zahrají 
u nás,“ vysvětluje tajemník Pavel Jirá-
sek. A nezůstane jen u kapely, na oba 
dva dny (12. a 13. října) přijedou do 
Radotína zástupci bavorského part-
nerského města v čele se starostou 
Thomasem Geschem 

(red)

Královský průvod letos potřinácté

V sobotu 1. června vyrazí z Ra-
dotína tradiční Královský 
průvod, který je připomín-

kou historické poutě na počest císaře 
Karla IV. Odpoledne a večer se ponese 
ve znamení oslav, na kterých vystoupí 
skupina Perutě a další muzikanti. 

Královský průvod je dvoudenní akcí, 
do které se zapojují obce a městské části 
ležící mezi Radotínem a Karlštejnem. 
Kaž dá připravuje pro královský průvod 
přivítání a také bohatý kulturní program. 

Tradiční součástí Královského průvodu 
jsou praporečníci, kteří jdou v jeho čele 
a nesou praporce měst a obcí, jež se prů-
vodu účastní. Řazení Královského prů-
vodu, v němž nebudou chybět císař Karel 
IV. s manželkou Alžbětou Pomořanskou 
ani korunovační klenoty, bude probíhat 
v parku mezi ulicemi Loučanská a K Láz-
ním. Klenoty na závěr víkendu uloží Ka-
rel IV. na Karlštejně. 

Sobotní kulturní akce v Radotíně se 
odehraje u staré budovy školy. 

(red)

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD V RADOTÍNĚ V SOBOTU 1. ČERVNA

13:30 Skupina historického šermu 
14:00 Uvítání
14:10 Euphorica – dobová hudba 
14:30 PŘÍJEZD CÍSAŘE S DRUŽINOU
15:00 Euphorica – dobová hudba, pohádka o Karlu IV. a dílnička
16:00 Skupina historického šermu 
17:00 Tempus – středověký rock
19:00 Milan Peroutka a skupina Perutě
20:30 Ozzy Osbourne revival

Loni se Karel IV. s chotí svezli lodí po biotopu.
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Senioři a seniorky 
chtějí tancovat
MČ Praha 16 (Radotín) při-

pravuje pro své dříve na-
rozené jarní i podzimní 

dotované zájezdy, ve spolupráci 
s Klubem aktivních a nestárnou-
cích (KAAN) organizuje vycházky 
po okolí, přednášky, tvůrčí dílny 
a pravidelně každé čtvrtletí i ob-
líbené Čaje o třetí. Posezení při 
kávičce, čaji, skvělých koláčcích 
z rodinné pekárny pana Mareše, 
s ovocem z Velkotržnice Lipence 
a s kulturním programem v Koruně 

mají velkou oblibu. Na posledním 
jarním čaji si někteří posteskli, že 
na tak hezkou muziku by si i rádi 
zatancovali. Kulturistky (kulturní 
pracovnice z Koruny) to ihned 
vzaly vážně a za pomoci tancechti-
vých a nestárnoucích radotínských 
seniorek vymyslely nový program 
„Taneční odpoledne“. První od-
poledne s tancem se pro všechny, 
kteří rádi tančí, koná ve čtvrtek 
23. května od 16 hodin v Koruně. 

(kor)

Záchranáři v akci 
před Albertem
J iž devátý Radotínský den 

s IZS – Záchranáři v akci 
se koná 11. května od 9 do 

13 hodin na parkovišti před obchod-
ním centrem Berounka na náměstí 
Osvoboditelů. 

Městská část Praha 16 akci připravuje 
ve spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Radotín, s Hasičským 
záchranným sborem ČR, s Policií ČR, 
s Vojenským velitelstvím Armády ČR, 

s Městskou policií hlavního města 
Prahy, se Sborem dobrovolných ha-
sičů Lochkov nebo s Českým červe-
ným křížem. K vidění bude zásahová 
a záchranná technika, se kterou inte-
grovaný záchranný systém denně za-
chraňuje lidské životy. 

Parkoviště před obchodním domem 
Berounka (Albert) bude kvůli akci 
od 6.30 do 14 hodin uzavřeno. 

Petr Horský

Bezpečné jaro přilákalo děti i rodiče

Chladné počasí pouze ko-
lem osmi stupňů při-
vítalo na dětském do-

pravním hřišti v areálu radotínské 
základní školy v sobotu 21. dubna na 
180 malých cyklistů, jezdců na kolo-
běžkách či odrážedlech. Konala se tra-
diční preventivně dopravní akce Bez-
pečné jaro, kterou uspořádala Městská 
část Praha 16 ve spolupráci s Policií 
České republiky.

Ani malí návštěvníci, kteří na do-
pravní hřiště dorazili bez kol či kolo-
běžek, si ale nemuseli zoufat – kolo si 
i s helmou mohli půjčit u stánku Ski 
a Bike Centrum Radotín. Začínající 
účastníci silničního provozu plnili 
úkoly na šesti stanovištích, za každé 
úspěšně absolvované obdrželi razítko. 
Největší zájem byl o dětské dopravní 
hřiště řízené semafory a policisty. Ti 
dětem vysvětlovali základní pravidla 

chování v silničním provozu i jednot-
livé dopravní značky. 

U dalších stanovišť si děti vyzkoušely 
jízdu zručnosti, test zdatnosti i teore-
tické znalosti ze silničního provozu, 
kde se občas zapotili i rodiče. Příjem-
ným oživením byla účast Asociace 
dobrovolných záchranářů ČR s testem 
a ukázkami záchrany osob. Premiéru 
mělo letos stanoviště Sboru dobrovol-
ných hasičů Radotín, kde si děti pro-
hlédly historickou stříkačku a vyzkou-
šely si, jaké to je hledat určitý předmět 
za tmy v ohraničeném prostoru.

Ani v chladném počasí nechyběla ukázka 
záchrany tonoucího z Biotopu s odváž-
nými radotínskými hasiči z Hasičského 
záchranného sboru ČR ani oblíbení 
strážníci na koních z Jízdního oddílu 
Městské policie hlavního města Prahy.

Velkým lákadlem pro děti byli Klauni 
z Balónkova, kteří mezi svým pohád-
kovým povídáním s dopravní tema-
tikou všem příchozím dělali radost 
výtvory z balónků všech barev a tvarů. 

Odevzdané účastnické kartičky se 
šesti razítky byly zařazeny do tom-
boly, která byla posledním bodem 
programu. Starosta Městské části 
Praha 16 Karel Hanzlík vylosoval přes 
50 výherců krásných věcných cen. 

Petr Horský
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Malé i větší děti se učily, jak se správně chovat v silničním provozu.


