
Radotínská knihovna přejde na prázdninový provoz 
Místní knihovna Radotín bude od 1. července do 31. srpna, 
jako každý rok, otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
Otevírací doba v tyto dny zůstává od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 18.00 hodin.

Dva víkendy za sebou se konaly osla-
vy dětského dne – nejprve v Radotíně, 
poté přímo na den dětí v Lochkově. To, 
co původně vypadalo jako handicap, 
totiž předsunutí dětské slavnosti kvůli 
termínu cesty Královského průvodu 
na Karlštejn, se nakonec ukázalo jako 
velké štěstí. V Radotíně do oslav totiž 
pršelo podstatně méně.
Radotín

Navzdory ranním přeháňkám to 
v sobotu 25. května po poledni vypa-
dalo v radotínských říčních lázních 
s počasím nadějně. Ovšem pět minut 
předtím, než byl Velký dětský den 
zahájen, přišla obrovská průtrž mra-
čen a všichni pořadatelé se museli 
okamžitě pověsit na své stany, aby jim 
neodletěly. S celou dětskou oslavou to 
vypadalo bledě, ale pak přišla první 
opláštěnkovaná rodina a bylo rozhod-
nuto - zábava bude!

Koneckonců příprava všechny, kdo 
se letos na pořádání Velkého dětského 
dne podíleli, stála nemalé úsilí a bylo by 
škoda to vše zahodit jen kvůli nepřízni 
počasí. Na pódium proto nastoupily ta-
nečnice, aby indickým tancem zahnaly 

déšť pryč. Také jím otevřely odpolední 
oslavu ve jménu květin a radosti. Hned 
poté přišel přípitek rychlými špunty 
s panem starostou a jeho zástupcem. 
Šampaňské prý chutná moc dobře 
i ředěné deštěm! Při přípitku i na všech 
stanovištích připravených radotínský-
mi oddíly měli náskok ti, kdo nezalekli 
té trochy vody a větru. Také se mohli 
v klidu vyfotit v improvizovaném 

ateliéru Kulturního střediska Rado-
tín, které tu nabízelo možnost nechat 
se zvěčnit v záplavě květů. Náskok se 
hodil i u henna-tatérek, které na po-
žádání s ohromnou mírou trpělivosti 
a zručnosti kreslily na 
kůži květinové motivy. 
K dokonalosti pak byla 
ovšem třeba i trpělivost 
pomalovaných, henna 
pasta se totiž může 
odrolit až po zaschnutí, 
což v deštivém dni trvá 
opravdu dlouho.

Nakonec ale, možná 
díky tanci, možná jako 
důsledek zarputile letní 
nálady všech, kdo přišli, se obloha pře-
ce jen smilovala a lázně se začaly rychle 
plnit. Protože tu ale bylo opravdu 
hodně míst, na kterých se děti mohly 
zabavit - od pódia, kde probíhala sou-
těž Radotín hledá talent, prokládaná 
pohádkou a tanečními workshopy, 
přes řeku křižovanou raem vodáků, 
kolem paintballu, rybářského kroužku, 
nejrůznějších dílniček, poznávacích 
a dovednostních soutěží, až ke skáka-

címu hradu na louce 
u turistické klubov-
ny, nijak si příchozí 
nepřekáželi.

Na všechny mla-
dé a mladší tu čeka-
lo i spousta odměn 
a navíc si tentokrát 
snad opravdu kaž-
dý odnesl nějakou 
tu květinu, ať už 
skutečnou,  nebo 
vyrobenou. Odchá-
zeli tedy možná po-

někud zráchaní, ale určitě spokojení. 
A s pocitem, že strávili opravdu hezké 
odpoledne.
Lochkov

V Lochkově se o týden později 
chystala opravdu velká oslava, na kte-
rou byli zváni všichni ze široka daleka. 
Jenže sobota 1. června byla hlavně 
a především ve znamení neustávají-
cího deště, který byl navíc jen pokra-

Děti si užívaly oslavy i v dešti čováním toho pátečního. Podmáčený 
park u lochkovské sladovny, kde bylo 
pečlivě přichystáno vše včetně pro-
fesionálního pódia, rozhodně nebyl 
tím správným místem pro celodenní 
pobyt dětí. Situace vypadala docela 
zoufale, ale naštěstí padlo rozhodnutí 
o přesunu do sucha. To znamená do 

kryté haly určené pro garážování ko-
munální techniky. Té nehrozilo, že by 
na dešti nastydla, takže mohla uvolnit 
místo malému pódiu, stolkům pro díl-
ny a plnění nejrůznějších soutěžních 
úkolů, policejnímu robotovi a hlavně 
všem prckům, kteří se o svou oslavu 
nehodlali nechat okrást. Na první po-
hled nepříliš útulný prostor  obehnaný 
plechovými zdmi se podařilo změnit 
ve velkou hrací plochu ještě dřív, než 
se sem nahrnuly oslavenci. Ti se s chu-
tí pustili do plnění všech připravených 
disciplín a mezitím si stačili testovat 
vybavení hasičských i policejních jed-
notek. I dílničky, u kterých se původ-
ně předpokládalo, že okouzlí hlavně 
dívky (třeba modelování z Fima), měly 
univerzální úspěch. 

O to, aby nechyběla sladká tečka, 
kdykoli jí bylo třeba, se postaraly dámy 
z mateřské školy, které napekly zdravé 
cukroví, ale nechyběly ani klobásy.

Hodně pochybností panovalo kolem 
toho, zda přiletí slíbený vrtulník, ale 
byly zbytečné. Dispečink prohlásil, 
že se nejedná o bezletový déšť (i když 
lilo vydatně) a helikoptéra na zdejším 
fotbalovém hřišti skutečně přistála 
a hřiště to statečně ustálo. Konala se 
i další slíbená lahůdka – koncert skupiny 
Děda Mládek Illegal Band. I ten se musel 
přesunout do haly a změnil ji v jednu 
velkou diskotéku. Vše završil noční vel-
ký ohňostroj.

S novým císařem, novou císařovnou 
a novým kusem oděvu dorazila do Ra-
dotína letošní majestátní výprava s krá-
lovskými klenoty. A ani po jejím odjezdu 
nebyla o vzácné návštěvy nouze.

Císař německý a král český Karel IV. 
představovaný Davidem Suchařípou 
a Iveta Jiříčková coby Eliška Pomo-
řanská přijeli v sobotu 1. června do 
Radotína navzdory vytrvalému dešti 
v sedlech koní, pod plášti však ukrý-
vali pláštěnky. Podobně byla vybavena 
i valná většina jejich doprovodu. Jen 
skupina historického šermu Vyšehrad-
ští se igelitových obalů vzdala, šermo-
valo by se v nich patrně velmi obtížně. 

Purkmistr Karel Hanzlík předával 
klíče města na krytém pódiu, divadelní 
spolek Gaudium se zase vybavil deštní-
ky. Každý si prostě musel s počasím ně-
jak poradit. A to platilo až do večerních 
hodin – přes všechna vystoupení, ať již 
hudební, nebo dramatická.

Vedle stálic této akce, členů skupiny 
dobové hudby Antiquarius, zahráli 

pro voděvzdorné publikum všichni, 
kdo svou účast slíbili: Michal Prokop, 
Luboš Andršt a Jan Hrubý, slovenská 
kapela Živé kvety, 
skupiny Kamil Stři-
havka trio i Pink 
Floyd revival Czech. 
Vzhledem k tomu, že 
všichni hráli z pódia, 
nebyl to zas až takový 
problém.

Horší to měl Long 
Vehicle Circus, který 
by se se svou akro-
bacií na chůdách do 
podmáčeného trávní-
ku před školu zapíchl 
asi jednou provždy. 
Všichni představitelé 
představení Gangsterka si však po-
radili i s členitým prostorem centra 
náměstí Sv. Petra Pavla a sklidili za-
sloužený potlesk.

Svébytný prožitek večera s psyche-
delickou hudbou z dílny Pink Floyd se 

stoupající řekou za zády, kterou neu-
stále monitorovali členové Povodňové 
komise, to je něco, nač se nezapomíná. 
Už proto, že velká voda byla tentokrát 
opravdu veliká. Berounka stoupla 
do neděle natolik, že zaplavila zbylé 

zastávky a poprvé po sedmi letech 
dorazil císař přímo na Karlštejn, a to 
vlakem. Jinak by se ten den nedostal 
už ani do Radotína, který se opevňoval 
protipovodňovými bariérami.

Královský průvod přijel v pláštěnkách

Jaká to bylo s IZS
Přesto, že si v sobotním dopoledni 

11. května museli návštěvníci jednu 
chvilku rozevřít deštníky, se Radotínský 
den s IZS – Záchranáři v akci povedl.

Již potřetí měla veřejnost možnost 
si prohlédnout, osahat, vyzkoušet 
a dokonce i potěžkat výzbroj a i výstroj 
jednotlivých složek Integrovaného 
záchranného systému (Hasičského 
záchranného sboru hlavního města 
Prahy, Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Radotín, Policie České republi-
ky). Mnohé překvapila tíha téměř kom-
pletní výstroje policejních potápěčů, 
jiné zase upoutala ukázka vyproštění 
osoby z pod vozidla, při které byla vidět 
bezchybná spolupráce mezi jednotlivý-
mi zasahujícími složkami. Věrohodně 

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny pravidelně pořádá divadelní 
představení, koncerty, cestopisné večery, 
pohádky pro děti a různé zábavné pořa-
dy, ale také již třetím rokem nabízí velmi 
zajímavé dopolední programy a pořady 
pro mateřské, základní i střední školy. 

K nejnavštěvovanějším akcím patří 
například „výchovné koncerty“, kte-
ré děti zábavnou formou seznamují 
s různými hudebními slohy, žánry 
a autory. Velký úspěch také sklidila 

cestopisná přednáška pro teenagery 
s promítáním na téma Indonésie. 
Skupi nové bubnová n í  f a sc i nuje 
všechny věkové kategorie lidí a zú-
častňují se ho děti od tří do 99 let. Půl 
roku i déle bývá vyprodáno na všech-
na představení z dílny jihočeského 
performera a loutkáře Víti Marčíka. 

Novinkou pro podzimní sezónu 
bude spolupráce se známými pražský-

mi scénami a osobnostmi. Například 
s divadlem Letí, které má svoji scénu 
ve Švandově divadle, ale bude pra-
videlně hostovat také u nás. Prvním 
představením, které ve spolupráci 
s „Letím“ Koruna nabídne, je součas-
né strhující monodrama na téma“ jak 
chutná láska i strach ze smrti (HIV)“, 
po kterém následuje přednáška pro 
teenagery.

Další místní premiérou  bude  na-
příklad představení známé „rosnič-

ky“ Míši Dolinové 
s názvem Ten trapas 
nepřežiju! Aneb Ten 
řízek nezvedej. Je to 
„rychlá pomoc sluš-
ného chování“ v nej-
různějších situacích, 
vřele doporučovaná 
především pro starší 
žákyně a žáky. Výho-
dou nabídky pořadů 
pro školy a školky 
z Radotína i okolí je 
to, že všem je možné 
program uzpůsobit 

přesně na míru – podle potřeb konkrét-
ní školy a nabídnout i doprovodný pro-
gram s ohledem na příjezdy a odjezdy 
vlaků a autobusů. 

U Koruny nabízejí akce pro
předškolní, školní i odrostlejší děti

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny: www.ukoruny.net
Objednávky, dotazy a požadavky 
zasílejte na e-mail:
vera.peroutkova@praha16.eu

Že hasiči hasí, to většinou ví už děti 
ve školce. Ale jak? Na tuto otázku jim 
měla odpovědět návštěva u profesioná-
lů v Radotíně. 

V pondělí 6. května se hasičská 
stanice číslo 8 Hasičského záchran-
ného sboru hlavního města Prahy 
rozezněla pro jednou ne sirénou, ale 
zvonivými dětskými hlásky. Učitel-
ky z mateřské školy v Býšovské ulici 
sem před desátou hodinou dorazily 
se vší drobotinou, aby si tu všichni 
zblízka prohlédli a osahali hasičské 
vybavení a poslechli si co nejvíc 

o tom, jak vypadá příprava na zásah 
i zásah sám.

Hned zpočátku děti zažily výjezd 
naostro a na vlastní oči tak viděly, 
jakou rychlostí se musí posádka 
auta obléknout do kompletní výstro-
je a vyrazit. Jen bylo třeba přeložit 
do obecné češtiny důvod výjezdu 
(z úniku TPH do vodoteče se vyklu-
bal benzín v potoce). Otázka „A co 
s tím dělají hasiči“ byla pro nstržm. 
Martina Žitníka přihrávkou pro za-
čátek výkladu s vloženými kvízy. Při 
prohlídce zásahového vozidla zazněla 
mnohokrát otázka: „Na co myslíte, 
že se používá tohle?“ Kupodivu na 

ni ve většině případů děti dokázaly 
najít odpověď, což je potěšilo jen 
o málo méně než to, že si mohly po-
těžkat třeba proudnice nebo nůžky 
na stříhání havarovaných aut. Ale 
největší tlačenice stejně byla na místě 
řidiče – posadit se za volant toužila 
děvčata úplně stejně jako kluci.

V garážích děti zajímaly hlavně ka-
bely a hadice, na které byla napojena 
auta, ale prohlédly si i boty s okšan-
dovanými ka lhotami př ipravené 
u laviček pod věšáky s helmami. Se zá-
jmem sledovaly, jak se navléká dýchací 

přístroj a jak se připíná maska k helmě 
a statečně vyzkoušely vyváděcí roušku 
a snad si i zapamatovaly, kdy by se s ní 
mohly setkat.

Korunou prohlídky bylo ovšem 
spuštění sirény jednoho z aut, to by 
se mohlo podle nadšeného výskání 
opakovat donekonečna.

Na výzvědách u hasičů

Ten, kdo by si chtěl sám či s dětmi 
prohlédnout hasičskou stanici č. 8, 
má možnost – 1. července tu chystají 
Den otevřených dveří, komentované 
prohlídky s ukázkami se uskuteční 
v 10.00, ve 14.00 a v 16.00 hodin.
Přesná adresa je:
V Sudech 1, 153 00 Praha-Radotín

namaskovaná figurantka vzbuzovala 
velký zájmem i po „ošetření“.

Obrněný transportér se stal doslova 
a do písmene prolézačkou, a právem si 
tak vysloužil největší pozornost přede-
vším u nejmladších návštěvníků. 

Městská policie hlavního města 
Prahy přivezla své dva zkušené čtyř-
nohé strážníky a také nového kadeta, 
který se roztomile štěněčím způsobem 
vyrovnával s urputným hlazením pře-
devším od dětí. Čtyřnozí strážníci se 
svými dvounohými parťáky předvedli 
nejprve vyhledání „zasypané“ osoby, 
a poté aport předmětů z různých mate-
riálů, ale i různých tvarů a povrchů.

Velké poděkování patří řidičům, 
kteří respektovali dopravní omezení, 
a také samozřejmě všem účinkujícím.


