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Nenechte si ujít Sedm samurajů

Král přijel

Myslivecké sdružení Radotín

Myslivecké sdružení Radotín zde pů-
sobí již velmi dlouho, hospodaří na pro-
najaté honitbě Honebního společenstva 
Kosoř. V současné době má ve svých 
řadách 19 členů a 7 hostů sdružení.

Radotínští myslivci mají v proná-
jmu honitbu o rozloze 1641 hektarů. 
Spadají sem lokality Velká Chuchle, 
Lochkov, Slivenec, Zadní Kopanina, 
Ořech, Kosoř, Radotín a Lahovice.

Myslivecký rok začíná již tradičně 
v měsíci dubnu. V únoru a březnu 
tomuto přelomu předchází jarní sčí-
tání zvěře, to je vždy podle zákona 
nařízeno státním orgánem. V dubnu 

probíhají asanace krmných zařízení 
(zásypy, krmelce) a provádějí se též 
jejich opravy.

Během května začíná lovecká se-
zóna odlovem srnců dle kmenových 
stavů schváleným Honebním spole-

čenstvem a nákup malých kachňat, 
bažantů a divokých králíků, jež se 
snaží radotínské myslivecké sdružení 

celoročně vracet do 
místní přírody. Vy-
nakládá tak nemalé 
f inanční nák lady 
a věnuje tomu mno-
ho volného času.

V měsíci červnu 
se uskutečňuje slav-
nostní schůze k mě-
síci myslivosti na 
střelnici v Třebotově. 
Tato akce je spojena 

s povinnými střelbami brokem a kulí.
Celoročně myslivci provádějí bri-

gády na zalesnění pasek a opravy 
pozorovacích zařízení. V průběhu 
celého roku také loví divoká prasata, 
selata a lončáky. Tato zvěř je výrazně 

přemnožená a působí škody na drobné 
zvěři a polních porostech. 

Neopomenutelné škody však působí 
i lidé, které zajímají koně, a ti, kdo se 
svými psími miláčky protizákonně 
revírují v honitbě. Velkým hitem se 
navíc staly motorky a čtyřkolky – vedle 
jiných důsledků jejich pohybu mimo 
silnice je další úbytek zvěře, která nemá 
klid pro vyvedení nové populace.

Nový zákon schválený v minulém 
roce dal podnět k rozvoji pytláctví. 
Myslivci se tomu snaží většími po-
chůzkami v honitbě předcházet.

Přes všechna tato negativa je třeba 
konstatovat, že i když jde o myslivost 
na území Prahy, je zde ještě nějaká 
zvěř vidět. Poctivá práce myslivců je 
zárukou ochrany přírody a její zacho-
vání pro další pokolení.

Čerty ze sociálky a spolkem Gaudium, 
jehož členka Mirka Stehlíková se podí-
lela na scénáři celé akce. 

V ní šlo o sérii utkání, ale hlav-
ně o zábavu, přesto porota, v níž se 
sešli purkmistr K. Hanzlík, rychtář 
M. Knotek, královna Eliška, producent 
filmu Ať žijí rytíři Viktor Krištof a se-
nátor Phdr. Tomáš Grulich, vše hod-
notila velmi pečlivě, aby pak výsledky 
předala heroldovi S. Berkovcovi. A ja-
ké byly úkoly? Nastrojit rytíře do br-
nění, procválat cestou odvahy, shodit 
břevnem soupeře na kládě, coby slepý 
žíznivý mnich přenést vodu z vědra do 
konvice, setnout pecen, v plechových 

rukavicích obléci a zamknout  dámě 
pás cudnosti a pak ho zas sejmout 
a nakonec trefit co nejvíce z vyhraných 
měšců do vzdálených necek. A třebaže 
se například radotínský chléb projevil 
jako dokonale stínánívzdorný a musel 

být potupně čtvr-
cen, všichni si to 
užili. Kromě samotné 
soutěže tu totiž byly 
i ukázky šermířů, 
tanečnic a nechybě-
la ani hudba v podá-
ní skupiny Strašlivá 
podívaná. 

Nakonec porota 
sečet la soutežícím 
utržené měšce a vítě-
zem vyhlásila právě 
Jičínskou legii, která 
se do čela vyhoupla 
díky přesným ho-
dům měšcem v po-

sledním souboji.
A tak král získal zase o pět rytí-

řů víc, pročež se mohl, doprovázen 
početnou družinou, odebrat na další 
zastavení své každoroční pouti ku Ka-
rlštejnu. Ti, které zanechal v Radotíně, 
si pak pod modrou oblohou užívali 
koncert Anny K i ostatních muzikantů 
a vlahý večer s kapelou Jana Kalouska, 
k níž se přidala i Markéta Mátlová.

Tečkou za dvoudenním programem 
pak byla noční lasershow. Klubu Radotín je pět let

Velký prázdninový výjezd! V letoš-
ním roce byla Proxima Sociale, o.s 
přizvána, společně s dalšími organi-
zacemi z třinácti evropských zemí, 
účastnit se mezinárodního tábora 
pro děti a mládež ve Velké Británii, 
Euro Campu 2010. Hostitelem bude 
britská organizace Kent Youth Ser-
vice, která zaštiťuje finanční výdaje 
všech účastníků na území VB, spojené 
s tímto projektem. 

Od soboty 24. července do neděle 
1. srpna bude pro účastníky při-
praven pestrý program plný sportov-
ních akcí (horolezectví, lukostřelba, 
jízda na kanoích),  výletů (Londýn, 
Dover Kastle, Canterbury) a dalších 
uměleckých a tvůrčích týmových 
aktivit.

Část pobytu účastníci Euro Camp 
2010 stráví v oblasti Bewl Water, 
ve velmi malebné krajině s největší 
vodní plochou v jihozápadní Anglii, 
další místem pobytu bude rezidenční 

Na jarním „Dni otevřených dveří 
v nízkoprahovém Klubu Radotín“, kte-
rý se uskutečnil při příležitosti pátého 
výročí činnosti klubu, ocenili klubové 
aktivity v průběhu uplynulých let i vý-
znamní představitelé městské části Pra-
hy 16 a zástupci Magistrátu hlavního 
města Prahy.

Přesto byl Klub Radotín mnohem 
víc vidět, když opustil své domovské 
prostory – vedle jiných se totiž po-
dílel na organizaci Velkého dětského 
dne. Mládež z  klubu si vymyslela, že 
připraví pro místní děti Malou školu 
stolního fotbálku. Během příjemného 
nedělního odpoledne se ukázalo, že to 
byl velmi šťastný nápad, kolem hracího 
stolu bylo stále plno –  hrály nejenom 
děti, ale i jejich tatínkové a maminky. 
Hladký průběh fotbálkových turnajů 
po celé odpoledne zajišťovali uživatelé 
služeb Klubu Radotín, za což jim patří 
velký dík.

A co je v plánu dál?

centrum Swattenden v Kentu.
Zahraniční spolupráce by měla 

umožnit pracovníkům organizace 
získat představu o tom, jak fungují ob-
dobně zaměřené programy v zahrani-
čí a spolupracovat na projektech a na 
tvorbě metodik sociální práce.

Nízkoprahové kluby jsou pro do-
spívající zázemím, možností scházet 
se s vrstevníky a místem pro vlastní 
aktivity. Pracovníci nízkoprahových 
klubů poskytují mladým lidem po-
moc v obtížných situacích a také usi-
lují formou prevence o to, aby mladí 
lidé obtížné situace zažívali v co 
nejmenší míře a aby si byli vědomi 
potenciálních rizik. Výraz nízkopra-
hový znamená „dostupný pro členy 
cílových skupin“.

Klub Radotín je sociální služba ur-
čená dětem a dospívajícím ve věku od 
13 do 19 let, převážně z lokality MČ 
Prahy 16.

Jeho otevírací doba je v pondělí 
a ve středu: 15.00-20.00 hodin, pá-
tek 16.00-21.00 hodin.

Letošní oslavy Dne dětí v Radotíně 
byly ve znamení nej – připraven byl nej-
rozsáhlejší program a dosud nejhojnější 
byla i účast malých oslavenců, kterými 
se to všude jen hemžilo. Ani počasí, 
navzdory všem meteorologickým před-
povědím, nic nepokazilo, a tak se letošní 
svátek dne dětí, který v neděli 30. května 
v Říčních lázních zorganizovala Městská 
část Praha 16, opravdu vydařil.

Spoluorganizátorů bylo ovšem da-
leko víc a díky jejich přípravě i neu-
tuchající energii, s níž se nejmenším 
věnovali po celé nedělní odpoledne, 
dopadlo vše na jedničku. Radotínský 
turistický klub postavil na louce 
velké týpí, házelo se tu v duchu tra-
dičních her polenem i těstem, pře-

cházelo se lano a běhalo v „blbárně“; 
Děti si s vodáckým oddílem mohly 
vyzkoušet jízdy na rau a Městská 

policie hl. m. Prahy  zorganizovala 
pro nejodvážnější bojovníky do-
konce i paintball. Jednou z největších 
atrakcí se pak stala ruční stříkačka 
dobrovolných hasičů, kterou si budou-
cí požárníci s chutí vyzkoušeli. 

Na dvou pódiích byl kromě divadla 
k vidění i kouzelník či taneční skupi-
na Caramelka, k nepřeslechnutí pak 
bylo i vystoupení Leony Černé, které 
ovšem lákalo hlavně ty větší a velké. 

Malé oslavence naopak doslova 
uneslo řádění dvou diskžokejek Kris-
týny a Kristýny, díky kterým si mohli 
vyzkoušet u mikrofonu na jevišti roli 
superstar. A bez upejpání si to užívali!

Co víc si přát? Přeci příští rok na 
viděnou!

Velká oslava, velká radost, velký zážitek

V době letních prázdnin, tedy ve 
dnech od 1. července do 31. srpna 
2010 bude mít Místní knihovna 
Radotín omezenou otevírací dobu. 
Otevřeno bude vždy v pondělí a ve 
čtvrtek od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 18.00 hodin.

Předprodej zájezdů pro seniory na 
druhé pololetí roku 2010 proběhne 
v Kulturním středisku Radotín 
v pondělí 28. června v 10.00 hodin.

První zájezd se koná již 1. září a tak 
pořadatel tímto termínem vychází 
vstříc všem, kteří chtějí odjet na dobu 
prázdnin mimo Radotín.

Kdepak, jede se dál – a tak vzhůru do 
radotínských říčních lázní, 19. června 
bude odtud splavována Berounka na 
3. ročníku Radotínské neckyády a 3. čer-
vence se tu uskuteční Harmonikafest.

Pro toho, kdo neví, co je Neckyáda – 

jedná se o splavování nepříliš divokého 
úseku Berounky mezi říčními lázněmi 
a lávkou u kostela sv. Petra a Pavla 
na netradičních plavidlech. Ti, kdo 
nelenili vyrobit si vlastní člun či vor 
sami sobě na míru a včas se přihlásili, 
začnou své výtvory představovat už 
v jednu hodinu po poledni, startovat 
pak budou od tří do přibližně půl páté 
odpoledne z pláže u cyklostezky. Vy-
hlášení oficiálních výsledků a předání 
cen je plánováno na osmou večer, ale 
už od šesti se rozběhne doprovodný 
program, který poběží až do půlnoci.

Harmonikafest naplánovaný na 
první prázdninovou sobotu, to bude 
den plný vystoupení kapel, které mají 
v sestavě hráče na foukací harmoniku. 
Kdo neví, jak zní harmonika mezi 
ostatními nástroji, ať se určitě přijde 
podívat a zaposlouchat. Ti, kdo to 
vědí, přijdou zcela jistě.

Pábení ještě nekončí

Tentokrát se fanoušci kvalitních 
filmů i příznivci klasických kovbojek 
mohou v radotínském kině těšit na 
opravdovou perlu z pokladnice světové 
kinematografie ‒ japonský umělecký film 
významného režiséra Akira Kurosawy, 
vyznamenaný několika cenami na 
mezinárodních filmových festivalech – 
Sedm Samurajů.

Snímek čerpá svůj námět z XVI. sto-
letí a vypráví o rytířskosti a hrdinství 
samurajů – příslušníků staré japonské 
válečnické šlechty, kteří v tehdejších 

dlouhých občanských válkách ztratili 
své lenní pány, zchudli a bez cíle blou-
dili zemí. Někteří byli ochotni bojovat 
jen za peníze, našli se však i samura-

jové, neváhající pomoci tam, kde jich 
bylo třeba, bez ohledu na zisk a slávu. 
Sedm hrdinů Kurosawova filmu se tak 
dalo do služeb ohrožených vesničanů 
a za pouhou stravu byli ochotni pro ně 
bojovat. Zachránili obec před nájezdy 
početné lupičské bandy a čtyři z nich 
položili v tomto boji proti bezpráví 
a násilí i své životy.

Nepřipomíná vám jak název filmu, 
tak jeho děj jiný slavný kousek z hol-
lywoodských dílen? Nenechte se však 
mýlit. Na západě slavnější americká 
cover verze Sedm statečných je jen 
slabým odvarem tohoto originálního 
a ve své době revolučního snímku. 
Způsob, jakým Kurosawa svůj pří-
běh vypráví, se stal znovu a znovu 
napodobovaným modelem mnoha 
pozdějších dobrodružných i akčních 
filmů. 

Žádný milovník filmového plátna by 
si proto neměl nechat tuto podívanou 
ujít, jen je třeba se kromě úžasného 
filmového zážitku připravit i na po-
někud delší stopáž. Promítat se bude 
25. června od 18.00 hodin.

Lochkovští dobrovolní hasiči měli 
letos narozeniny, stodvacáté. Na jejich 
oslavu sezvali nejen sbory z Cholupic, 
Kunratic či Řeporyj, ale i všechny děti 
a dospělé, kteří by chtěli přijít. A na pří-
jemnou zahradní párty rozprostřenou 
po parku i přilehlém hřišti TJ Sokola 
Lochkov  jich opravdu dorazilo nemálo.

Důvodů bylo dost a asi se člověk od 
člověka lišily – někdo přišel z přátel-
ství, další kvůli všem atrakcím, které 
se tu nabízely, ale určitě bylo i ne-
málo těch, kdo chtěli vyjádřit vděk 
lidem, kteří místní hasičskou tradici 
doslova vzkřísili z mrtvých. Zdejší 
starosta Ing. Jiří Rendl to lapidárně 
vyjádřil větou: „Pamatuji dobu, kdy 
tu byl vlastně jen jediný aktivní 

Sláva v Lochkově
hasič, naštěstí se sem přistěhoval 
Láďa Smutný – a podívejte!“ 

Dnes má sbor aktivní zásahovou 
jednotku, novou zbrojnici, opravenou 
hasičskou nádrž a od loňského roku 
také mládežnické družstvo. To se 
také ukázkou práce 
představilo na slav-
nostech, dívky mezi 
o sm i  a  dv a nác t i 
lety (kluků je zatím 
m e z i  h a s i č s k o u 
omladinou pomálu) 
tu udělaly pomysl-
nou tečku za před-
váděčkami policie 
a dobrovolných ha-
sičů, kteří zde hasili 
hořící auto. 

To by la  ovšem 
jen část programu 

zahájeného s lavnostním pocho-
dem s věnci k pomníku padlým ve 
II. světové válce, vyplněného hrami 
pro děti a ukončeného pozdě v no-
ci – po pořádné dávce Třehusku.


