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Radotínské pábení bude bavit na všechny způsoby
I podeváté v sobě našli organizáto-

ři akcí sdružených do cyklu jarního 
Radotínského pábení dostatek energie 
a nadšení, aby pro ostatní připravily 
další várku velkých společenských 
a kulturních akcí.

Vše odstartuje v sobotu 21. května 
Velké radotínské rodeo o senátorský 
pohár. Vzhledem k tomu, že jde o 
jedinou víceméně sportovní akci 
mezi všemi pábitelskými podniky, 
je pozvánka na ni umístěna na 
sportovních stránkách, konkrétně ji 
naleznete na str. 10. 

Hned o týden později, v sobotu 
28. května se na stejném místě, 
v radot ínsk ých Ř íčních lázních, 
odehraje zábavné odpoledne pro 
malé i menší: Velký dětský den. 
Pro děti si sem, dlouho dopředu, 
připravují nejrůznější zábavu organi
zace z celého Radotína: škola, školky, 
junáci, turistický oddíl, vodáci, hasiči, 
nízkoprahový klub, cykloprodejna… 
Dohromady si pro návštěvníky chystají 
na třicet stanovišť se soutěžními 
disciplínami i čirou zábavou.

A co se letos bude odehrávat u 
hlavního pódia? Tam se chystá Turnaj 
krále Karla IV. Při příležitosti výročí 
700 let od narození Karla IV. zve 
Městská část Praha 16 na chystaný 
rytířský turnaj všechny rytíře, lapky, 
rádce, princezny a šlechtice i kejklíře, 
aby se předvedli před zraky krále  i 
všech jeho žen.

Čeká na ně Dětský den plný příprav 
slavnosti – kde v soutěžích, udatnosti 
a líbeznosti nejen v dobových ša-
tech a kostýmech dokáží králi a 
císaři svou podporu pro upevnění 
panovnické moci v Českých zemích. 
I oni tak rozhodnou o výstavbě 
Karlštejna, nebo mohou přidat ruku 
k sochařskému dílu a pomoci zhotovit 
třicet soch pro Karlův most, kteréhož 
maketa vznikne právě v Radotíně, a to 
na lávce přes Berounku!

Kdokoli může být také pasován na 
rytíře, šlechtice, skutečnou princeznu 
či dvorní dámu nebo se třeba stát 

vyvolenou Karlovou manželkou.
Dětským dnem se tak d íky 

interakt ivnímu divad lu všichni 
přenesou do doby, v níž ožívá sen o 
naší nebojácnosti a velikosti. Nebude 
problém si v královských dílnách 
vyrobit vlastní královskou pečeť, 
k o r u n u ,  d u k á t ,  v ě n e c  č i  p ř i l b u  
p r o  r y t í ř e  a  d a l š í  p o t ř e b n é  
rekvizity. Bubenická škola naučí 
přichystat fanfáru či gradovat turnaj. 
Divadelní představení Čtyři tajemství 
Karla 4. V podání Petrpasl íkova 
divadla pak ukáže krále Karla také v 

zajímav ých ž ivot-
ních situacích a jeho 
poddaní a rádcové v 
publiku mu jistě rádi 
pomůžou v závažných 
rozhodnutích…

V provozu bude i 
královský fotoateliér 
a  š lecht ické rody, 
rytíři, princezny i 
šaškové se tak mohou 
nechat zvěčnit. 

Ten ,  kdo c í s a ře 
n e z a s t i h n e  m e z i 
dětmi, mu může přijít 
složit hold o týden 

později, kdy se v Královském průvodu 
panovník s celým svým 
dvorem chystá Radotínem 
p r o j í ž d ě t  n a  s v é 
pravidelné cestě z Prahy 
na Karl š tě jn .  V sobotu 
4 .  čer v na př ichystají  
radot í nš t í  otc i  v la s t i  
velkolepé uvítání. A opět 
se při příležitosti jeho 
návštěvy chystá pořádná 
večerní vesel ice. Letos 
navíc, kromě průvodu, 
historické hudby, skvělých 
koncer t ů ,  ochut návek 
všech možných pochutin i divadla 
pro děti budou pokračovat i královské 
dílny a stavba Karlova mostu.  

O d p o l e d n e  v e  1 3 . 4 5  h o d i n 
otevře svým vystoupením skupina 
historického šermu Rotyka, další, 

tentokrát hudební představení má 
nachystané dobová hudba Antiquarius. 
To všechny na ladí na správně 
got ickou notu, aby mohli hned 
v půli třetí hodiny po poledni císaře 
jaksepatří uvítat. Rytíři a loutnisté se 
pak budou odpoledne střídat, dokud na 
pódium nedorazí Věra Špinarová a Adam 
Pavlík Band. Po jejich koncertu jsou 
nachystané ještě další tři – Jana Kalouska, 
Kapely Zrní, a world Queen tribute bandu 
Queenie. Jak již bylo řečeno, není to vše, 
odpoledne je v doprovodném programu 
nachystán Divadelní stan s pohádkou, 
tvůrčí dílna s DS Gaudium – výroba 
královských kostýmů a rekvizit, výtvarný 
stan Petrklíče, klauni na chůdách a 
pouliční divadlo Kvelb.

Jednu jedinou sobotu si budou 
moci pábitelé oddychnout. Alespoň 
někteří – protože pro všechny, kdo 
se chystají zdolávat Berounku na 
vlastnoručně vyrobených plavidlech, 
to bude čas na poslední dopilovávání 
technických vlastností jejich kocábek. 
Radotínská neckyáda totiž zčeří 
vody místního veletoku už v sobotu 
18. června odpoledne. Kdo popluje, už 
patrně ví, že od 13.00 do 14.30 hodin 
proběhne prezentace a příprava 
plavidel. Ostatní jsou k ní tímto zváni. 

Startuje se z Říčních lázní Radotín 
ve tři po poledni, od této chvíle také 
slibuje diskotéku DJ Jarda. Dojezdy 
k lávce by měli všichni startující 
zvládnout do páté odpolední, to aby si 
mohli v klidu poslechnout plánovaný 

koncer t  sk upi ny 
Nolem. 

M e z i  s e d m o u 
a  p ů l  o s m o u 
j e  n a p l á n o v á n o 
vyhlášení výsledků 
a předání cen. Pro 
vítěze i poražené a 
všechny jejich fandy 
pak ještě zahraje 
Timudej.

Nechte se zvábit 
pábením – stojí to 
za to!

Přes dvě stě „začínajících“ cyklistů 
splnilo úkoly na pěti stanovištích do-
pravně preventivní akce „Bezpečné 
jaro 2016“ pořádané Městskou částí 
Praha 16 ve spolupráci s Policií České 
republiky na dětském dopravním hřišti 
v areálu radotínské základní školy. Za 
svoji snahu byl pak každý odměněn 
balíčkem s drobnými dárky a sladkost-
mi. Potřebných pět razítek sbírali malí 
účastníci na jízdě zručnosti, dopravním 
hřišti, „ve výcvikovém centru policie“, 
na stanovišti BESIP teamu a při plnění 
testů u preventistů krajského ředitelství 
policie, kde se občas zapotili i rodiče.

A to nebylo všechno! Během plně-
ní jednotlivých úkolů mohli všichni 
návštěvníci zhlédnout ukázky dalších 

partnerů preventivního odpoledne jako 
například výcvik služebních psů Policie 

České republiky. Starokladrubské koně 
přivezli ukázat strážníci z Jízdního oddí-
lu Městské policie hlavního města Prahy. 
Stejně jako v loňském ročníku předvedli 
hasiči z radotínské stanice, kteří jsou za-
řazeni do Záchranného sboru hlavního 
města Prahy záchranu tonoucího na ne-
daleké vodní hladině koupacího biotopu. 

Veselý ráz celému odpoledni dali 
,,staří známí“ klauni z Balónkova. Ti 
zahráli pohádku a rovněž vyráběli 
z balónků pro děti meče, srdíčka, ky-
tičky a všelijaká zvířátka. Z odevzda-
ných účastnických kartiček starosta 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík vylosoval výherce věcných 
cen i volných „dětských“ vstupenek do 
radotínského kina a kulturního stře-
diska na libovolná dětská představení. 

Za preventivně dopravní akci patří 
poděkování všem účinkujícím, ale 
i Radotínskému pekařství Racia, které 
zajistilo účastníkům občerstvení. Již 
v sobotu 7. května 2016 se s většinou po-
řadatelů můžete opět setkat, tentokrát 
na „Radotínském dnu s Integrovaným 
záchranným systémem“, a to od 9 do 
13 hodin na náměstí Osvoboditelů na 
parkovišti před obchodním centrem.

Bezpečně nejlepší jarní jízda

Report z geologické exkurze
Letopisecká komise Radotín uspo-

řádala v neděli 10. dubna geologickou 
exkurzi pro širokou veřejnost do okolí 
Radotína, Kosoře a Lochkova.

Sraz zúčastněných byl v 9 hodin na 
zastávce autobusové linky 120 na Ná-

draží Radotín. Zpočátku se zdálo, že 
nás půjde tak do deseti, ale postupně 
se začalo nástupiště plnit, přijížděli 
a přicházeli stále další zájemci s bato-
hy, kladivy, dětmi a psy a kolem 9.17 
hod. bylo jasné, že dnešní den patří 
sběru zkamenělin! Autobus byl pře-
plněn a sotva se rozjel. Cestou jsme 
nabírali další a další nadšence, někteří 
museli ale dojít pěšky od cementárny, 

protože v autobuse už nebylo k hnutí. 
Podle odhadů se výletu do pravěku 
účastnilo na 105 zájemců, to zdejší 
lomy asi ještě nezažily!

Vystoupili jsme na zastávce K Cikán-
ce, zde si sdělili pár informací, rozdali 

si tištěného průvodce a šli 
na první místo našeho 
sběru – do „Ortocerové-
ho lůmku“. Místo malé 
svou velikostí, ale velké 
svým významem. Sezná-
mili jsme se s obávanými 
predátory prvohorních 
moří – s hlavonožci, řekli 
si o jejich podobě v obec-
ním znaku Lochkova 
a pak se pustili do sběru 
v suťovém poli. Snad 
všichni našli jejich četné 

schránky, které lze počítat do tisíců 
a jsou snad na každém volně ležícím 
vápenci. Kromě ortocerů mnozí našli 
mlže a jiné typické zkameněliny.

Z „Ortocerového lůmku“ jsme 
kolem cementárny sešli kolem sběr-
nému dvora a ulicí V Sudech pak 
pokračovali do údolí Šachetského 
potoka. Seznámili jsme se s historií 
těžby černých vápenců na dlažební 

kostky a vydali se lesní pěšinou do 
Černé rokle. V sutích jsme pak ob-
jevovali četné zkamenělé poklady: 
zbytky mlžů, drobných ramenonožců 
a netrvalo dlouho a měli jsme také 
zdejšího významného trilobita, ne 
sice celého, ale jen ocasní štít. Jeho 
jméno zní opravdu jako zaklínadlo 
z Harryho Pottera – Spiniscutellum 
umbelliferum. Netrvalo to dlouho 
a nacházeli jsme další hojné nálezy.

Po necelé hodince jsme pokračovali 
po silnici výše ke Kosoři a za pár sto-
vek metrů pak odbočili po nenápadné 
stezce vyšli do lomů známých pod 
názvem „Sudy“, skalní útvary pod Ko-
soří totiž nápadně připomínají sudy 
a i když jejich vznik ještě není uspoko-
jivě vysvětlen, my jsme nelenili a s kla-
dívky se vrhli do vápencových sutí. 

Zde již nejsou vápence černé, ale 
pouze šedé, zato s krásnými trilobity. 
Netrvalo to snad ani pět minut a první 
z nás již třímal v ruce první nález. Do-
slova zlatá horečka přinesla své plody 
a trilobitů se dnes podařilo z kamene 
osvobodit snad dvacet.

Počasí nám přálo, nálezů jsme obje-
vili celou řadu, tak nezbývá, než shr-
nout dnešní den jako úspěšný výlet do 
pravěku a těšit se společně na další akci 
Letopisecké komise Radotín.

Dotek Japonska
V Klubové scéně Milana Peroutky se 

v dubnu uskutečnila přednáška o Ja-
ponsku. Vzhledem k velkému rozsahu 
obrazového materiálu a pokročilé hodi-
ně nezbyl čas na diskusi o všech zvlášt-
nostech daleké země.

Historie vzniku Japonska se datuje 
do období 700 př.n.l. Prvotním vli-
vem byl budhismus a čínské písmo. 

Země leží na živém tektonickém 
zlomu. V Japonsku se zaznamenává 
okolo 8 tisíc zemětřesení za rok, tj. 
cca 20 zemětřesení denně! Obyvatel-
stvo země je tvořeno z 99 % Japonci 
a 1 % Korejci a jiných. Japonci si svou 
zem po všech stránkách velmi chrání. 
Z náboženství převládá šintoismus 
(76 %), který je orientován na radost-
né stránky života a vyznává vděčnost 
přírodě, druhým je budhismus (16 %) 
a dále hinduismus, křesťanství a jiné. 
Islám není povolen, dle jejich výkla-
du jako netolerantní náboženství, 
které není ochotné se podřídit jiným 
kulturním tradicím. Současné daně 

po zvýšení jsou jen 8 %. Na silnici 
neexistuje díra, chodníky nemají 
vylomenou dlaždičku a parky jsou 
ošetřené, krásně upravené a čisté. 
V Japonsku převládá všudypřítomná 
ohleduplnost, slušnost a korektnost. 
Dodržování zákona a předpisů je 
příkladné, nikoho nenapadne coko-
liv obejít! Vše se odvíjí od toho, že 
se nekrade. Příjemnou skutečností 
je zákaz telefonování v dopravních 
prostředcích i absence spropitného. 

Nikde se nedává, lze tím 
i urazit. Sociální zařízení 
jsou samostatnou kapitolou 
dokazující úroveň národa. 
Jsou prostě všude a kdykoliv 
k dispozici naprosto čisté, 
moderně vybavené a vždy 
zdarma. Nemocnice jsou 
perfektně vybavené, s léky 
se neplýtvá, v lékárně oddělí 
určený počet pilulek. Práce 
na staveništi a okolí se zce-
la liší od našich zvyklostí. 

Doprava je funkční, čistá a naprosto 
přesná a spolehlivá. O rychlovlaku 
Shinkansen se nám bude ještě dlouho 
jen zdát. Vozovky jsou bez nejmen-
ších nerovností. 

Jak je z výše uvedeného povídání 
patrné, jde to a nebolí to. Pojďme to 
zkusit, i přes občasnou nepřízeň okolí, 
i u nás. Život bude veselejší, ohledupl-
nější a zdravější. Rychle se na to zvyká, 
věřte mi.

Podrobné povídání a fotografie 
o Japonsku najdete na stránkách 
www.praha16.eu/Kultura-skolstvi-
-volny-cas

Podesáté přivítané jaro
V radotínské hospůdce „Pivní Sa-

natorium“ proběhla v sobotu 2. dubna 
hudební párty Vítání jara. Bylo to již po 
desáté – a opět s velkým úspěchem.

Po zahájení akce dvojicí ManPetty + 
Dr.Kulík, která byla již u zrodu této tra-
dice v roce 2007, a slavnostním přípit-
ku, obdržely přítomné ženy karafiát 
a začala hudební část večera: nastoupily 
radotínské kapely Galaxie, Beer Sana-
torium i Volný styl ve svém nejsilnějším 
složení i s ostravskou posilou – špičko-
vým zpěvákem Tomášem Černým.

Postupně tak rozproudily příjem-
nou atmosféru v sále restaurace; 
zpívalo se, tancovalo, popíjeli se alko 
i nealko drinky… Lidé se opravdu ba-
vili, byli přítomni i skuteční pamět-
níci akce, kteří přicházejí každým 
rokem, kamarádi a přátelé z vnitřní 
Prahy, Barrandova, okolí Radotína, 
Solopysk, Roblína, Vraného, Bělé pod 
Bezdězem, Kyšic…

Hudební večer v závěru vyvrcholil 
muzi ka nt sk ý m „jamováním“, ve 

kterém se blýskl i v Radotíně místní 
známý saxofonista „Pigi“ Miloš. Ten 
i zavzpomínal na dobu, kdy v Sanator-
ce pracoval jako hostinský jeho otec.

„Jako pořadatel chci hlavně podě-
kovat všem hostům, kamarádům a fa-
nouškům, kteří dorazili v tak hojném 
počtu, městské části za podporu i obě-
tavému hostinskému St. Hřebečkovi, 
bez kterých by se tato akce, která je již 

tradiční součástí kulturního kalendáře 
Městské části Prahy 16, nestala tak 
oblíbenou a úspěšnou.“ Příjemná další 
letošní kulturně-společenské setkání 
všem přeje


