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Vážení  
spoluobčané,
hlavní téma těchto 
novin věnujeme 
radotínským 
hasičům. Především 
dobrovolnému sboru, 
který letos slaví 
své již 133. naroze-
niny. Tento rok bude pro radotínské hasiče 
velmi významný. Začnou využívat novou, 
moderní zbrojnici, jež nahradí opodál sto-
jící starou, dosluhující stavbu. Ta ustoupí 
nové důležité výstavbě ve dvoře za Kultur-
ním střediskem U Koruny, jako je nová slu-
žebna Policie ČR. 
Radotínští hasiči jsou nejstarším místním 
spolkem. Většina původních už dnes patří 
do historie, hasiči jsou však nadále sou-
částí našeho života. Je to tím, že se dívají 
do budoucna, předávají svoje zkušenosti 
mladším, kteří navazují na bohatou tradici 
a nezištnou práci svých předchůdců. Proto 
hasiče vnímám jako velmi dobře a zdravě 
fungující organizaci. Novou zbrojnicí se zlepší 
jejich zázemí a modernizovaným vybavením 
se zefektivní a hlavně zbezpeční jejich zásahy.
Zákroky hasičů však přicházejí na řadu ve 
chvílích, které nejsou veselé. Vzpomeňme na 
povodně v letech 2002 a 2013, kdy byli hasiči 
ve službě nepřetržitě několik dní a týdnů. 
Pomáhali odstraňovat následky velké vody 
či narychlo stavěli mobilní části protipovod-
ňových stěn. O požárech ani nemluvě.
Samozřejmě nemohu zapomenout ani 
na profesionální jednotku sídlící v ulici 
V Sudech. Jsou to právě dva roky, kdy na 
následky otravy zplodinami z požáru lakovny 
ve Zvoli zemřel zkušený hasič profesionál 
Jan Odermatt, a já si uvědomuji, jak je jejich 
práce nebezpečná. Proto si spolupráce vážím 
a mohu konstatovat, že s oběma jednotkami 
je výborná součinnost a jako starosta vím, že 
se na ně mohu kdykoliv spolehnout. 
Radotínští hasiči jsou přitom slavní i za 
hranicemi naší městské části. Na to si vzpo-
menu vždy, když se dozvím, kde všude 
zasahovali. A také tehdy, když narazím 
na slova Jana Wericha ze hry Divotvorný 
hrnec. Požár v Třeboni komentoval v roli 
vodníka Čochtana slovy: „Byl to tak velký 
požár, že přijeli hasiči až z Radotína.“ 
Hasičům přeji, ať jim nová zbrojnice slouží 
co nejlépe, a nám všem, ať vyjíždějí k ohňům 
nebo jiným nepříjemným událostem co nej-
méně. To konečně přeji všem hasičům ze 
všech koutů naší země bez rozdílu.

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

patří věži pro sušení hasičských hadic. 
Vejde se do ní až 100 metrů této ne-
zbytné pomůcky pro boj s požáry. Na 
věži by se měly vedle nápisu Hasiči Ra-
dotín objevit také velké hodiny. 

„Stěhovat do nového bychom se chtěli 
v dubnu. Snad nás nic nepřibrzdí,“ věří 
velitel jednotky dobrovolných hasičů 
František Drož. Už také spřádá plány 
na slavnostní otevření: „Sláva bude, ale 

Hned vedle radotínské pekárny 
a kousek od Koruny finišuje 
stavba nové základny Sboru 

dobrovolných hasičů Radotín. V její 
pravé části jsou čtyři velká garážová 
vrata, za kterými budou připraveny 
k výjezdu hasičské vozy. Levá část 
stavby nabídne zázemí se šatnami, 
posilovnou a prádelnou pro členy 
radotínské jednotky. Nahoře bude 
společenská místnost. Střed budovy 

naplánujeme ji až ve chvíli, kdy bude 
jasné, že je zbrojnice hotová.“ Stavba 
zbrojnice přijde zhruba na 30 milionů 
korun. Zaplatil ji pražský magistrát, 
přispěla také radotínská radnice. 

Dobrovolní hasiči tradičně doplňují 
profesionální jednotky, Radotín není 
výjimkou, a tak se opírá o dvě hasič-
ské party. I ti, kteří tuto práci vyko-
návají zdarma a ve svém volném čase, 

Slovo starosty Radotínští dobrovolní hasiči 
se stěhují do nového
Dobrovolný hasičský sbor má Radotín od roku 1886. Jedná se o nejstarší místní registrovaný spo-
lek. Funguje dodnes a právě plánuje stěhování do nové zbrojnice v Karlické ulici. Kromě toho sídlí 
v Radotíně i profesionální hasičská jednotka. Obě se vzájemně ve své činnosti doplňují.

mají přitom stejně kvalitní vybavení 
jako profesionální bojovníci s ohněm. 
„Helmy, oblečení, dýchací přístroje – 
to vše je stejné u dobrovolných i pro-
fesionálních hasičů,“ uvádí František 
Drož. Nezaostává ani vozový park 
dobrovolníků. Jejich chloubou je nová 
tatrovka za miliony korun, která se 
nijak neliší od vozidla v garážích pro-
fesionálů. Radotínští hasiči se rádi 
pochlubí také historickou stříkačkou 
z roku 1942. Ta účinkuje při různých 
společenských akcích.

Zatímco dobrovolná jednotka čítá 
17 mužů s běžným zaměstnáním, 
profíci sídlící v ulici V Sudech mají 
43členné mužstvo. Slouží nepřetržitě, 
celý den je připraveno 14 hasičů, na 
které pak čeká dvoudenní volno. Do 
dvou minut po vyhlášení poplachu 
jsou jednotky připraveny k odjezdu 
k požáru, autonehodě nebo spad-
lým stromům. „Dobrovolní hasiči 
dělají v Radotíně skvělou práci, cvičí 
s námi a chodí k nám na stáže,“ říká 
velitel profesionální hasičské stanice 
Oldřich Kinduch a dodává: „Nejvíce 
nám pomohli při povodních, jejich 
cisterna také zajišťuje dodávku vody 
k požárům a díky své práci s mládeží 
šíří povědomí o tom, jak se mají lidé 
v krizových situacích chovat.“ 

Petr Buček

Pokračování na str. 3
Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA: 
4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ
Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? Takto! Se službou
ŠKODA BEZ STAROSTÍ díky nízké měsíční splátce nic neřešíte a pouze jezdíte.

skodabezstarosti.cz

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA, 
motorizace 1.0 MPI, v ceně 287 600 Kč. Doba pronájmu 24 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. 
Uvedená pravidelná měsíční splátka 3 890 Kč včetně DPH obsahuje povinné a havarijní pojištění 
(po celou dobu pronájmu vozidla). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN 
s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

ŠKODA FABIA
OPERATIVNÍ LEASING BEZ STAROSTÍ

za              Kč/měs3 890

Číslo 3/2019

Nová zbrojnice je téměř hotová, na horním snímku jsou dobrovolní hasiči, kteří ji budou využívat.
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|2| Zprávy z úřadu

Jak jsme avizovali v Novinách 
Prahy 16 v létě loňského roku 
(číslo 7–8/2018), po letech snah 

se podařilo vedení radotínské rad-
nice prosadit na Magistrátu hlavního 
města Prahy pokračování investiční 
akce zahrnující výstavbu vodovodu, 
splaškové kanalizace, plynovodu, deš-
ťové kanalizace a nové komunikace.

Zderazskou ulici čekají uzavírky

„Stálo to mimořádné úsilí, jelikož se 
v celé Praze od roku 2014 podobné 
stavby prakticky nerealizovaly, ale po 
dlouhé době jsme s lidmi z pražského 
magistrátu našli společnou řeč,“ říká 
starosta Městské části Praha 16 Ka-
rel Hanzlík. „Zakázku nepřipravilo 
přímo hlavní město či odbor Ma-
gistrátu hlavního města Prahy, jak 

bylo v minulosti běžné, ale Pražská 
vodohospodářská společnost, kte-
rou Praha stoprocentně vlastní.“ Ra-
dotínská radnice tak navázala na po-
dobný úspěšný scénář, který stál na 
počátku vlastní realizace protipovod-
ňových opatření v Šárově kole – akce, 
která se stavebně chýlí k závěru.

Již od podzimu se zahájila výstavba ve 
slepé Lošetické ulici, kde práce probí-
hají i během zimního období – jak to 
jen umožňují klimatické podmínky. 
V letošním roce přichází na řadu vý-
stavba v klíčové Zderazské ulici, v lo-
kalitě „U Zderazské“ (jedná se o ob-
jekty až za Lošetickou ulicí přístupné 
shora ze Zderazské) a též v Otínské 
ulici, která nebyla zcela dokončena 
při výstavbě před čtyřmi lety.

Stavební akce si vyžádají uzavírku 
páteřní Zderazské ulice, která je sil-
nicí II. třídy číslo 101, na celých devět 
měsíců. Stavba všech sítí najednou 
neumožní průjezd touto ulicí, komu-
nikace bude zcela uzavřena. Z tohoto 
důvodu jsou naplánovány náročné 
objízdné trasy. 

Pro nákladní auta a velké zájezdové 
autobusy povede objížďka z Radotína 
po Pražském okruhu (dálnice D0) 
směrem na Ořech a dále se bude 

V polovině března začne stavba všech klíčových inženýrských sítí ve Zderazské ulici. Bude znamenat 
i nepříjemná a dlouhodobá dopravní omezení včetně objízdných tras vedoucích Středočeským krajem.

Krátce Z důvodu pokračování výkopových 
prací v rámci opravy havarijní vý-

pusti dešťové kanalizace bude v ter-
mínu od 16. do 30. března úplně 
uzavřena cyklistická stezka A1 na 
levém břehu Berounky. Jedná se 
o úsek v délce zhruba 50 metrů od 
křižovatky s ulicí K Přívozu směrem 
k ulici Šárovo kolo. 

Z důvodu konání kulturní akce 
„Masopust a Horymírova svá-

teční jízda 2019“ dojde 2. března od 6 
do 16 hodin k uzavírce ulic Václava 
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla 
(v úseku Ježdíkova – lávka přes Be-
rounku) a ulice Loučanská (v úseku 
Václava Balého – Felberova). Objízdná 
trasa je vedena ulicemi Loučanská 

Řádné zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 16 se 

koná v pondělí 25. března od 17 ho-
din v Kulturním středisku U Koruny, 
náměstí Osvoboditelů 44.

V rámci pokračování pokládky 
sítí technického vybavení a re-

konstrukce komunikace bude až do 
30. června zcela uzavřena ulice Lo-
šetická. Jedná se o posuvný zábor 
komunikace, dle postupu prací, od 
slepé části směrem k ulici Příbram-
ská.

– Felberova – Ježdíkova. Pořadatelem 
akce je Městská část Praha 16.

První umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů přistavovaných 

Magistrátem hlavního města Prahy 
proběhne letos v ulici Živcová, u sta-
noviště tříděného odpadu, v sobotu  
9. března od 9 do 12 hodin.

Na internetových stránkách 
Czech Pointu byla 16. ledna spuš-

těna nová služba „Seznam orgánů 
veřejné moci“. Z tohoto seznamu je 
možné získat údaje o orgánech státní 
správy a samosprávy, kontaktních 
osobách, zřizovaných organizacích, 
soudních exekutorech a notářích. 

vracet přes Chýnici na Třebotov. Na 
této trase se mimochodem bude na-
pojovat další dálková objízdná trasa 
pro nákladní vozy, protože i v Černo-
šicích bude pokračovat rekonstrukce 
a uzavírka páteřní ulice Vrážská (tedy 
silnice II. třídy č. 115). Objížďku ve-
denou po Pražském okruhu muselo 
schválit dokonce i Ředitelství silnic 
a dálnic ČR.

U osobních automobilů byla původně 
uvažována náhradní trasa za uzavřený 
úsek po místních komunikacích – 
Otínskou ulicí a oblastí Viniček. Po 
jejím prověření ale bylo od této mož-
nosti upuštěno, a to hned z několika 
důvodů: stavba bude tyto úseky potře-
bovat, neboť v Otínské ulici se budou 
též stavět sítě a totéž platí o Zderazské 
od Kolové za vodárnu. Dalším důvo-
dem je zahájení prací již v polovině 
března, kdy stále probíhá zimní údržba 
komunikací (a zkušenost s půldenním 
sněžením v neděli 3. února – kdy se 
v „horských“ oblastech po mnoha le-
tech zastavila veškerá doprava včetně 
midibusů 245 a 248 – potvrdila správ-
nost tohoto rozhodnutí). V nepo-
slední řadě radotínská radnice nechce 
do úzkých a členitých místních ulic 
vpustit tranzitní dopravu, která může 
pohodlně pokračovat po kapacitních 
komunikacích. 

Proto byla po jednání se zástupci 
silničního správního úřadu pro 
Prahu-západ (Město Černošice) 
a zástupců zhotovitelských firem 
pracujících v obou městech nako-
nec domluvena následující objízdná 
trasa pro osobní automobily: z Ra-
dotína do Černošic a dále na Solo-
pisky, Roblín a Kuchař. Zde se větve 
rozdělí. Do Třebotova se bude dále 
pokračovat přes Kuchařík. Komu-
nikace Otínská a Viničky budou 
v omezeném rozsahu průjezdné jen 
pro místní dopravní obsluhu.

Posledním otazníkem jsou autobusové 
linky 309 a 313, které jezdí z Nádraží 
Radotín směrem na Kosoř, Třebotov až 
na Zličín či do Černošic. Stavba uva-
žuje o opětovném dočasném zprůjezd-
nění Černé rokle. Díky tomu by tyto 
autobusy mohly z ulice V Sudech dojet 
přímo do Kosoře a bez velkých zpož-
dění pokračovat po standardní trase. 
Zde je však nutná oprava komunikace, 
prořezání dřevin a hlavně dohoda 
s Regionálním organizátorem pražské 
integrované dopravy, že s navrženým 
řešením bude souhlasit. Do uzávěrky 
tohoto vydání nebyla tato varianta po-
tvrzena. 

Výstavba bude v téměř půlkilometro-
vém úseku Zderazské ulice mezi Kar-
lickou a Otínskou ulicí probíhat až do 
prosince 2019. Podrobnosti a konečná 
podoba uzavírek a objízdných tras 
bude zveřejněna na webu Praha16.eu 
a na oficiálním facebookovém profilu 
městské části. 

Pavel Jirásek

Červeně vyznačené úseky budou uzavřené. Stavební práce zasáhnou téměř 
celou Zderazskou ulici a také Otínskou a Lošetickou.
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Vlajka pro Tibet zavlaje 
opět nad radnicí

Městská část Praha 16 se i letos 
připojí k mezinárodní kam-
pani upozorňující na poru-

šování lidských práv v Tibetu a opa-
kované uplatňování metod násilného 
potlačování svobody v této zemi.

K připomenutí 60. výročí povstání Ti-
beťanů proti čínské okupaci vyvěsí ra-
dotínská radnice tibetskou vlajku. Za-
vlaje na hlavní budově radnice v ulici 
Václava Balého již v pátek 8. března 
a bude zde umístěna celý víkend spo-
lečně se stabilně vyvěšenými vlajkami 
Radotína a České republiky. 

Iveta Krejčí

Tibetská vlajka se v březnu vrátí na 
radotínskou radnici.
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V květnu proběhnou 
volby do Evropského 
parlamentu

Prezident České republiky 
vyhlásil dne 8. ledna 2019 
termín konání voleb do Ev-

ropského parlamentu. Volby se usku-
teční v termínu pátek 24. května od 
14 do 22 hodin a v sobotu 25. května 
od 8 do 14 hodin. 

Tímto rozhodnutím byla pro kan-
didující politické strany, politická 
hnutí, koalice a další kandidující 
subjekty zahájena volební kampaň. 

Od vyhlášení voleb také začala bě-
žet lhůta pro podání žádostí o vy-
dání voličského průkazu u obecního 
úřadu. Lhůta pro doručení žádosti 

o vydání voličského průkazu obec-
nímu nebo zastupitelskému úřadu 
v listinné podobě s úředně ověřeným 
podpisem voliče a v elektronické po-
době zaslané prostřednictvím datové 
schránky končí v pátek 17. května. 
Osobně je možné zažádat o vy-
dání voličského průkazu do středy 
22. května. 

Další informace o volbách do Ev-
ropského parlamentu bude Měst-
ská část Praha 16 zveřejňovat prů-
běžně na svých webových stránkách 
(www.praha16.eu) a také v Novi-
nách Prahy 16. 

Gregor Dušička

V aule se diskutovalo o dopravě 
na Rymáni

Radotínská radnice pořádala 
6. února veřejnou diskuzi k do-
pravní problematice v lokalitě 

Rymáně a v okolí radotínských škol. 
Radnice nejdříve v poměrně zaplněné 
aule představila jak projekty, které 
se již podařilo uvést v život (řešení 
dopravní situace v Loučanské ulici, 
rekonstrukce parkoviště U Ondřeje 
a odstavná plocha v ulici Ke Zděři), 
tak i ty, které se připravují nebo teprve 
plánují (rozšíření ulic Václava Balého 
a K Lázním – i jejich parkovacích 
ploch, parkoviště na místě bludiště, 
autobusová točna a parkoviště za láv-
kou, úprava nám. Sv. Petra a Pavla). 

Diskuzi vyvolala petice, ve které 
obyvatelé ulice Na Rymáni a jejího 
okolí požádali o zklidnění dopravy 

v blízkosti svých nemovitostí. Stěžují 
si především na jednání návštěvníků 
Biotopu Radotín, kteří ve snaze zapar-
kovat co nejblíže koupališti pravidelně 
porušují dopravní předpisy a blokují 
i vjezdy na jednotlivé pozemky. To je 
ovšem problém, který se ještě palči-
věji dotýká ulic v přímé návaznosti na 
ulice Loučanská a K Lázním – ty jsou 
navíc příjezdovou trasou k lokalitě Ry-
máně.

Diskuze byla velmi živá i dlouhá (více 
než čtyřhodinová) a odkryla velmi 
rozdílné názory na možná řešení. 
Padl dokonce i návrh na uzavření 
koupaliště, které je stejně jako další 
přiléhající sportoviště pro místní vel-
kou zátěží – právě kvůli návykům 
jejich návštěvníků. Stejně tak se ale 

probíralo chování velkého počtu ro-
dičů, kteří mají ve zvyku své děti vozit 
až ke „dveřím“ školy. Problematickou 
ranní situaci kolem školních areálů se 
loni podařilo alespoň částečně řešit 
zavedením „zóny 30“, která zahrnuje 
vyznačení míst určených k parkování. 
A stejná varianta se nakonec v rámci 
diskuze ukázala jako nejvhodnější pro 
využití i v okolních ulicích.

Nyní je tedy třeba důkladně prověřit 
šířkové parametry všech ulic, zjis-
tit návyky rezidentů a vše zadat od-
borné firmě, která připraví projekt 
pro schválení. Pokud k němu Policie 
České republiky nebude mít výhrady, 
bude se poté moci začít s úpravami 
dopravního značení. 

Kateřina Drmlová
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Velitel František Drož:  
Hasí kuchař i automechanik

„Zákon nám ukládá vyra-
zit k poplachu do dvou 
minut, my to však zvlád-

neme za minutu,“ říká velitel hasičské 
jednotky Oldřich Kinduch. K zása-
hům vyjíždějí v průměru každý den 
alespoň jednou. Ročně napočítají 

V Sudech sídlí profíci i záchranka

okolo 350 výjezdů k požárům, neho-
dám nebo živelním událostem. 

Vedle velké cisterny Tatra 815/7 mají 
radotínští profesionální hasiči k dis-
pozici i dvě menší vozidla na převoz 
posádky i vody a auto se žebříkem. 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Radotín má dnes 17 členů. Jejím 
velitelem je František Drož. Dříve dlouholetý profesionální hasič řídí 
výjezdy k požárům, popadaným stromům a také k rozlité Berounce či 
Radotínskému potoku.

Kde jste na novou budovu se-
hnali peníze?
Po dlouhém, skoro tříletém 

úsilí získala radotínská radnice od 
hlavního města Prahy na novou 
zbrojnici 25 milionů korun s  tím, že 
ze svého rozpočtu do stavby vkládá 
částku ve výši téměř 10 milionů ko-
run. Budeme v ní mít stání pro čtyři 
vozidla a zázemí pro jednotku i další 
členy sboru. Pořádáme valné hroma-
dy, máme dětské, mužské a  ženské 
družstvo v hasičském sportu. Všichni 
se těší na nové zázemí.

Co vše zaparkujete v nových gará-
žích?
Především novou velkou cisternu Ta-
tra 815 za 7,7 milionu korun, kterou 
jsme obdrželi předloni. Sedm milionů 
na pořízení tohoto vozidla pocházelo 
z dotačních prostředků hlavního měs-
ta Prahy, zbytek uhradila městská část, 
která zároveň organizovala výběrové 
řízení na tuto techniku. Dále v  nové 
budově zaparkujeme menší cister-

nu Liaz, do naší výbavy patří také Ifa 
s  30metrovým žebříkem nebo histo-
rická stříkačka AS 16 Klöckner z roku 
1942. A  ještě vlastníme starou avii 
a nějaká další transportní vozidla, která 
spíše používáme pro dětské akce. Nyní 
parkujeme některá auta u profesionálů 
a  zbytek v  naší dosluhující zbrojnici. 
V přestavěné stodole, která stojí kousek 
od nové základny, jsme sídlili od polo-
viny 60. let. Vůbec první základna ha-
sičů v Radotíně stála v ulici K Přívozu. 

Kolik lidí tvoří radotínský dobro-
volný sbor?
Celkem je nás okolo pětašedesáti členů 
spolku, tedy sboru dobrovolných hasičů. 
Z toho 17 mužů tvoří zásahovou jednot-
ku. Nedávno nám dva hasiči odešli, od-
stěhovali se z Radotína. Podařilo se nám 
je však rychle nahradit. Máme i dětský 
oddíl, ze kterého snad vychováme nové 
členy jednotky. A pomáháme s organi-
zací různých akcí, jako jsou dětský den, 
Havelské posvícení, účastníme se Ra-
dotínského masopustu.

Vaše jednotka opravdu 
funguje zcela dobrovol-
ně, bez jakýchkoliv od-
měn?
Je to plně dobrovolná zále-
žitost, členové jednotky ji 
vykonávají po své práci.

Požár však nepočká, až 
hasiči skončí v zaměst-
nání. Jak tedy funguje-
te při nějakých náhlých 
událostech?
Využíváme speciální apli-
kaci Hasiči v  mobilních 
telefonech. Když hoří, do-
stanou všichni členové jed-
notky z  operačního stře-
diska z  Prahy zprávu, co 
se děje. Kdo může, potvrdí 

výjezd a přidá se k jednotce. Já jako ve-
litel vidím, v jakém složení je jednotka 
schopná vyrazit. Pokud se něco děje 
dopoledne, obvykle jsme rádi, když 
dáme dohromady tři nebo čtyři členy 
jednotky. Po práci nebo o víkendu se 
sejde i deset lidí.

Jaké profese zastávají členové 
dobrovolné jednotky ve svém sou-
kromém životě?
To je různé. Někdo je kuchař, jiný auto-
mechanik nebo řidič. Čtyři naši členo-
vé slouží u profesionálních hasičů a ve 
volném čase se začlení do dobrovol-
ného sboru. Pro nás je takové složení 
výhodné, protože profíci předávají zku-
šenosti i ostatním klukům, kteří vyko-
návají práci hasiče na dobrovolné bázi. 

Kde všude zasahujete kromě po-
žárů?
V Radotíně prořezáváme stromy a opra-
vujeme střechy po vichřicích, v létě kro-
píme při velkém suchu městskou zeleň, 
jezdíme i k dopravním nehodám. Máme 

určený rajón, ale při větších požárech 
nebo záplavách jezdíme po celé Praze 
nebo i  mimo hlavní město. Obvykle 
máme dva až tři zásahy měsíčně. Když 
ale například letos napadlo na začátku 
února hodně sněhu, vyjeli jsme o víken-
du hned dvakrát ke spadlým stromům. 
Naším posláním je chránit majetek 
a bezpečnost občanů a zvířat. 

Které zásahy z poslední doby byly 
pro vaši jednotku nejnáročnější?
Před Silvestrem hořelo ve skladech za 
firmou Brudra. Loni v květnu jsme dva 
dny pomáhali s požárem v Hostivaři, 
kde hořela hala s oblečením a matra-
cemi. Moji předchůdci vzpomínají na 
velký požár modřanského cukrovaru 
v roce 1966 a na zásah u Veletržního 
paláce v roce 1974.

Jak funguje vaše spolupráce 
s profesionální hasičskou jednot-
kou v Radotíně?
Kromě toho, že u nich parkujeme část 
našeho vozového parku, tak k  nim 
chodíme na stáže. Je důležité, aby-
chom se dobře znali, vzájemně si po-
máháme. Při zásahu musíme všichni 
táhnout za jeden provaz.

Co pro vás znamenají povodně, 
které bohužel k životu v Radotíně 
patří?
Stavíme zábrany podél Berounky, které 
jsou uskladněny na Zbraslavi. Na po-
moc přijíždějí hasičské sbory z  okolí. 

V naší blízkosti je dobrovolných hasičů 
poměrně hodně. Sídlí v Chuchli, Loch-
kově nebo v  Lipencích. Během záplav 
pomáháme lidem, kteří mají zatopené 
domy. Nejsme někdy i dva týdny doma. 

Dobrovolní hasiči mohou zůstat 
tak dlouho v akci? Co na to jejich 
zaměstnavatelé?
Při takových událostech je musí podle 
platné legislativy uvolnit z práce a  je-
jich mzdu nahrazuje zřizovatel sboru, 
v našem případě radotínská radnice. 

Kdo se vlastně může stát hasičem?
Muž starší 18 let. Výcvik trvá alespoň 
jeden rok. Hasič musí absolvovat růz-
né kurzy – hasičský, řidičský, pro práci 
s  pilou nebo další technikou. Platí, že 
všichni musí ovládat všechny hasičské 
dovednosti. Žádné specializace u  nás 
nejsou. Až cestou k zásahu velitel druž-
stva určí, co kdo bude na místě dělat.

Jaké chyby, z nichž vznikají požá-
ry, lidé v  domácnostech neustále  
opakují?
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Lidé 
jsou nepozorní, a  proto je dobré mít 
alespoň základní vybavení – hasičskou 
roušku a malý hasicí přístroj. A volejte 
přímo na číslo 150, je to rychlejší než 
přes linku 112. Číslo 112 je skvělá me-
zinárodní linka, kde se dorozumí i ci-
zinci. Ale pro našince je rychlejší volat 
rovnou číslo 150. 

Petr Buček

Od roku 2006 sídlí profesionální jednotka hasičů v ulici V Sudech. Loni se 
k nim opět po čase připojila i posádka záchranné služby.

Vodu do cisteren čerpají z hydrantů, 
které jsou jim pro tyto účely vyhra-
zeny. Jeden je pod dálničním Loch-
kovským mostem, druhý u školky Pe-
trklíč a třetí přímo u hasičárny.

Hasičskou stanici tvoří garáže, čer-
pací stanice s naftou, ale také zázemí 
pro samotnou jednotku. Nechybí 
ložnice nebo posilovna. „Hasič musí 
mít výbornou kondici, kdo je ve 
službě, stráví alespoň hodinu denně 
v posilovně,“ uvádí Oldřich Kin-
duch. 

Hlavní chodbu Hasičské stanice 8 
zdobí znak navržený místními ha-
siči. A hned u dveří je helma se jme-
novkou jednoho z členů radotínské 
jednotky, Jana Odermatta. Ten za-
hynul na následky zranění, které 
předloni utrpěl při zásahu u požáru 
ve Zvoli. 

(buč)

Hasičský sbor založili 
sedláci

Ve druhé polovině 19. století 
vznikaly na dnešním území 
Česka první dobrovolné ha-

sičské sbory. Radotín se své jednotky 
bojovníků s požáry dočkal v roce 
1886. U jeho zrodu stáli majitelé polí 
a mlýnů. Mimo jiné také rolník Vác-
lav Drchota, který byl prvním veli-
telem radotínských hasičů. V roce 
1924 vypukl požár právě v jeho sto-
dole a zničil celou úrodu. Další velký 
požár se v Radotíně odehrál o pět let 
později. Plameny zachvátily továrnu 

firmy Vindyš. Shořela jen její část, 
při zásahu se však nadýchal jedova-
tých plynů hasič Josef Falsgráb a na 
následky otravy zemřel. Statkář Vác-
lav Drchota po 2. světové válce daro-
val hasičům stodolu, z níž se hasiči 
odstěhují letos v dubnu. Stará bu-
dova ustoupí nové zástavbě ve dvoře 
za Korunou, kde bude sídlit policie 
a základní umělecká škola. Profesio-
nální hasiči přišli do Radotína v roce 
1970. 

(let)

František Drož, bývalý profesionální hasič a dnes velitel jednotky dobrovolných hasičů, 
před Tatrou 815/7.

Historická stříkačka z roku 1942 pravidelně účinkuje na radotínských spole-
čenských akcích.

Radotínští profesionální hasiči se svým velitelem Oldřichem Kinduchem (zcela 
vlevo) 

Jednotka radotínských hasičů v roce 1890
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Squashista Jan Koukal: 
Radotín je známý i v Kanadě
Jan Koukal patří mezi sportovce, kteří ve své disciplíně jasně vyčnívali 
nad ostatními. Nikdo jiný z českých hráčů nebyl ve squashi tak úspěšný 
na domácím i mezinárodním poli. V Radotíně sice squashové kurty nejsou, 
ale to Janu Koukalovi úplně nevadí. Rád chodí do místního kina, běhá na 
atletickém oválu nebo v lesích směrem ke Karlštejnu.

Info
Jan Koukal (35 let) je nejú-
spěšnějším českým squashis-
tou. Úspěchy sklízel na domácí 
i mezinárodní scéně. Rád hraje 
i fotbal, nastupuje mimo jiné za 
charitativní tým Real Top Praha. 

Kolikrát jste vlastně získal 
titul mistra republiky?
Vyhrál jsem 18krát. Jestli se vy-

dám na letošní březnové mistrovství, 
to už nevím. Mistrovství republiky je 
třídenní turnaj a  připravit se na něj 
není snadné. Já už se squashi nevěnuji 
každý den jako mí konkurenti. Sice si 
chodím zahrát třikrát týdně fotbal, ale 
to na víkendový turnaj nestačí. Kdyby 
šlo o jeden zápas, bylo by to jiné. Navíc 
se mi v lednu narodil syn, a tak je pří-
prava o to komplikovanější.

Ve sbírání titulů připomínáte bra-
try Jana a  Jindřicha Pospíšilovy 
v kolové.
Oni ale byli mistry světa, já republiky. 
Ale mistra světa mám vlastně doma. 
Má sestra se provdala za francouzské-

ho squashistu Grégoryho Gaultiera, 
který titul získal v  roce 2015. Tady 
v  Radotíně bydlí o  patro výš nade 
mnou. Teď ale marodí se zraněným 
kolenem a je ve Francii.

To už je skoro na to, abyste si 
u  domu zřídili vlastní squashový 
kurt!
Já raději za squashem odjedu z domu 
pryč, nejsem ten typ, který chce mít 

doma i práci. To nepovažuji za velkou 
zábavu. Trénuji ve Squashparku Ci-
bulka.

Kterými kluby jste ve své kariéře 
prošel?
Se squashem jsem začínal na Strahově, 
hrál jsem za Brno a  pak jsem v  roce 
2011 založil vlastní tým Buldoci Praha. 
Chtěl jsem zpopularizovat squash a do 
týmu jsem přizval osobnosti z  jiných 
sportů. Například veslaře Ondřeje Syn-
ka nebo lyžaře Tomáše Krause. Dvakrát 
jsem i pořádal mistrovství republiky ve 
squashi. Nechali jsme postavit skleně-
ný kurt v obchodním centru na Zličí-
ně a  potom na Pankráci v  Arkádách, 
zařídili historicky první přímé přenosy 
v  televizi. Ale v  poslední době již své 
úsilí směřuji jinam.

Kterých úspěchů na mezinárod-
ních turnajích si nejvíce vážíte?
Vyhrál jsem asi 35 turnajů a cením si 
i titulu vicemistra Evropy z roku 2005 
v  Praze. Squash tehdy zažíval velký 
boom a  druhé místo bylo pro mne 
velkým zážitkem. Ve finále mě porazil 
můj švagr Grégory Gaultier, kterého 
jsem v soutěžním zápase nikdy nepo-
razil. Já jsem k turnajům ale často při-
stupoval trochu jinak než ostatní hrá-
či. Squash a život s ním spojený pro mě 
byl hlavně zábavou. Věděl jsem, že se 
jím nezabezpečím. Díky squashi jsem 
procestoval celý svět a podíval jsem se 
na místa, o  kterých se mi ani nesni-
lo. Poznal plno skvělých lidí a navždy 
mám neskutečné množství zážitků. To 
je to nejcennější, co mi squash dal. 

Přesto jste vystoupal až na 
39.  místo světového žebříčku 
a držíte primát v tom, že jste 13 let 
po sobě vyhrál vždy alespoň jeden 
mezinárodní turnaj.
To je dáno i tím, že jsem jezdil méně 
na největší turnaje, kterých je okolo 
deseti ročně a konají se každý v jiném 
koutu světa. Mezi nimi je hráč doma, 
protože se mu nevyplatí obrážet menší 
podniky. Já jsem raději vyrazil na sérii 
devíti turnajů do Austrálie a na Nový 
Zéland. Neposbíral jsem tolik bodů, 
ale měl jsem čas země poznávat i jinak 
než jako hráč.

Jak jste se vlastně dostal ke 
squashi?
Kamarád mého otce je Švéd a pracoval 
v  Praze jako obchodní rada. Squash 
hrával doma ve Švédsku a tátu jednou 
vzal s  sebou. Tím to všechno začalo. 
Bylo mi 11 let.

To už jste bydleli v Radotíně?
Vyrůstal jsem v Dejvicích, do Radotí-
na jsme se odstěhovali, když mi bylo 
15 let. Poté co jsem se osamostatnil, 
žil jsem na Smíchově nebo na Cho-
dově. Teď jsem zpátky tady. A  jsem 
tu nejspokojenější. V Radotíně máme 
všechno. Jezdím do města vlakem, 
a kdo nás přijede po kolejích navštívit, 
je překvapený, jak rychlé je sem spoje-
ní z centra Prahy. 

Chodíte tady sportovat?
Běhám na atletickém stadionu, mám 
to k  němu od sokolovny kousek. 
S  manželkou také rádi běháme po 
okolních lesích, třeba na Karlštejn 

nebo alespoň do Černošic a  zpátky 
podél řeky. Za radotínské béčko jsem 
hrál i fotbal, nyní jsem ale hráčem Jí-
loviště. Hraju i golf a mám rád hodně 
dalších sportů. V  Radotíně nedám 
dopustit na místní kino. Klasické, ale 
úplně špičkové. Pokud se neodstěhu-
jeme někam do ciziny, rádi zůstaneme 
v Radotíně, je to tu skvělé i pro děti. 
Školky, školy, nic tu nechybí. Radotín 
je ostatně slavný i  v  Kanadě. Když 
jsem tam hrál turnaje, potkal jsem 
tamní lakrosisty. Vyprávěli mi, jak se 
těší na Memoriál Aleše Hřebeského. 
Tak jsem jim říkal, že jejich bouchání 
míčků vnímám z našeho domu hned 
od brzkého rána.

Raketu závodního hráče pomalu 
ale jistě zavěšujete na hřebík. Ja-
kou cestou se vydáte?
Jezdím trénovat juniory do Brna. Na 
nedávném mistrovství republiky ju-
niorů ve čtyřech lidech získali osm 
medailí a byli nejúspěšnějším klubem. 
Jsou neskutečně šikovní a  dělají mi 
ohromnou radost. Ale vize není udě-
lat z nich mistry světa, to by byl bonus 
navíc. Primární cíl je dostat squashis-
ty na školu do USA. Pro mladé lidi je 
to skvělá šance, jak získat stipendium 
na americké škole, třeba i na Harvard 
nebo Yaleovu univerzitu. Squash zaží-
vá nyní v USA velký boom a platit za 
školu 80 tisíc dolarů ročně není pro 
každého. Díky squashi však lze dostat 
i plné stipendium.

Zároveň rozjíždíte dráhu sportov-
ního manažera. O které sportovce 
se staráte? 
Sám jsem byl dříve pod křídly velké 
agentury, ale časem jsem se osamo-
statnil. Nyní dělám stejnou práci pro 
jiné. Začal jsem s  kanoistou Josefem 
Dostálem, spolupracuji s  hokejovým 
brankářem Petrem Mrázkem, tenist-
kou Markétou Vondroušovou, plav-
kyní Bárou Seemanovou, šermířem 
Alexem Choupenitchem nebo zastu-
puji herce, režiséra, fotbalistu a  teď 
již i  zápasníka Jakuba Štáfka. Starám 
se jim o public relations a marketing. 
Dohlížím na jejich mediální obraz, 
sháním jim partnery. Všichni to jsou 
skvělí sportovci, ale zároveň osobnosti 
se skvělými příběhy. Markéta Vond-
roušová nebo i  Josef Dostál jsou tak 
trochu „pankáči“. Jdou svou cestou 
a jsou úspěšní. A to se mi líbí. 

Petr Buček

Jan Koukal bydlí kousek nad sokolovnou, kam rád chodí na jídlo.
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XX.
Tentokráte na naší procházce Prvomájovou ulicí nahlédneme až do její slepé části za tunýlkem pod 
tratí. Tam ve stráni stojí již 119 let vila Janka.

V květnu roku 1910 byla Janu Jankovi, továrníku v Radotíně, povo-
lena stavba rodinného domu na pozemku čk. 468/4. Mezi podmín-
kami povolení bylo mimo jiné, že „stavební místo na straně mezu-
jícího souseda p. A. Klepetáře budiž ohraženo plotem dostatečně 
hustým a vysokým, aby drůbež na jeho pole přecházeti nemohla 
a na straně mezujícího pozemku pí. M. Drchotové budiž zachováno 
toto: Kdyby stávající vodoteč, která je na pozemku Vašem nějakým 
způsobem měla býti změněna, musí býti opět na pozemku Vašem 
zřízena v takové šíři a hloubce při dostatečném spádu by veške-
rou vodu pojmula a svedena byla tak, aby na pozemku pí. Drcho-
tové nejen žádných škod nedělala, ale ani na něj nevystoupila.“

Stavitel Josef Kočí sta-
věl rychle – vilu pro Jana 
a Františku Jankovy 
dokončil během jediné 
sezony – její kolaudační 
protokol, který mimo 
jiné konstatoval, že je 
stavba vyschlá i bez-
vadná, ji schválil k upo-
třebení a k užívání dnem 
4. října 1910.

Dům byl původně obklopen jak 
rozlehlou zahradou, tak i poli, od 
zbytku Radotína si držel opravdu 
dostatečný odstup.

Další majitelka vily, 
paní Anna Hilšerová, 
si do spodní části 
zahrady nechala od 
karlínské továrny na 
vrata a žaluzie vyro-
bit plechovou garáž.

V roce 1929 si paní Hilšerová 
chtěla nechat na pozemku 
vystavět i továrnu na nábytek. 
Z jakého důvodu z toho plánu 
sešlo? Možná za tím stála 
velká světová krize, možná 
i výhrady státní dráhy, která 
požadovala, aby byla stavba 
umístěna dále od drážního 
tělesa.

Tak dům vypadal před třemi lety. 
Omšelá spící kráska se ale s novým 
majitelem možná brzy znovu probudí. 
Doufejme, že se vrátí ke své bývalé 
kráse, stejně jako se Jankovka letos 
vrátila k původnímu jménu továrníka 
Janky.

Fotografie z letopiseckého archivu vyhledal a poskytl Jaroslav Šindelka, textem doprovodila Kateřina Drmlová.
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1. PÁ  MODLITEBNA CÍRKVE ČESKOSLO-
VENSKÉ HUSITSKÉ RADOTÍN

  18:00, Světový den modliteb – 
Slovinsko

Cestopisné modlitební setkání.

KINO RADOTÍN
17:30, Jak vycvičit draka 3, USA, 
130/110* Kč
 Bezzubka se zamiluje do druhově spříz-
něné dračice. Ale na scéně se náhle objeví 
drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou 
běsku“ ulovit.

 20:00, Bohemian Rhapsody, USA, 120 Kč 
Film popisuje hudební dráhu Freddie 
Mercuryho od založení skupiny Queen až po 
památný koncert Live Aid v roce 1985.

2. SO  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, Gordon & 

Paddy, ŠVÉ, 110/90* Kč
Gordon je ropušák a Paddy malá myška, 
tedy ta nejméně pravděpodobná dvojice 
policistů, která se v lese musí vypořádat se 
zločinem.

 17:30, Psí domov, USA, 120/100* Kč 
Jednoho dne zmizí fena Bella a ocitne se 
více než 600 kilometrů od svého pána. Láska 
k páníčkovi je silná a Bella se rozhodne vrátit 
domů.

 20:00, Ženy v běhu, ČR, 130 Kč 
Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem 
(B. Polívka) báječný život a je pevně rozhod-
nutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout 
maraton.

 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Kocour v botách
Veselá maňásková pohádka.

HOTEL BARBORA ZBRASLAV
 18:30, Prvorepublikový ples
Skautské středisko Uragan Zbraslav, 
Pexeso z.s. a SouthPrague.Net zvou na ples.

5. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Colette: Příběh 

vášně, VB, 120 Kč
Skandální příběh nekonvenční a talento-
vané ženy, jejíž život byl stejně pikantní 
jako romány, kterými okouzlila pařížskou 
společnost.

20:00, Mrazivá pomsta (více na str. 7), VB, 
120 Kč
Klidný život Nelse Coxmana (Liam Neeson) 
s manželkou je obrácen vzhůru nohama, 
když jim za podivných okolností zemře 
syn.

6. ST  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobrodružství 

s knížkou aneb Narodil se 
čtenář

Pravidelná akce pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče.

KINO RADOTÍN
 17:30, Co jsme komu udělali?, FR, 
100 Kč  
Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich čtyři 
nádherné inteligentní dcery provdají za 
výjimečné muže. A výsledek?

 20:00, Co jsme komu zase udělali?, FR, 
120 Kč  
 Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. 
Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, 
Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit 
Francii.

7. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  18:00, Koncert klávesy, 

akordeon  
 Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

KINO RADOTÍN
 17:30, Do boje, FR (více na str. 7), 90 Kč  

 20:00, Captain Marvel, USA, 130/110* Kč  
Film sleduje příběh Carol Denversové, ze 
které se stala jedna z nejmocnějších superhr-
dinek světa, když Zemi dostihla válka.

MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
 18:30, Koncert žáků ZUŠ  

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 19:00, Hrátky s čertem  
Půvabná a barevná pohádka s písničkami

8. pá KS U KORUNY RADOTÍN
   19:00, Degustace vín 

z Nového světa
Řízená degustace se sommelierem Fran-
tiškem Kabátem. V ceně vstupného je 12 
vzorků vín, malé občerstvení a tři vzorky 
ovocných pálenek. Vstupenky není možné 
zakoupit online, ale pouze na pokladně KS. 
Vstupné 370 Kč

 KINO RADOTÍN
17:30, Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět, 
USA, 130/110* Kč
 Když se venku ochladí, začíná pro med-
věda Norma a partu jeho kamarádů ze 
severu ta pravá sezóna plná dobrodružství 
a zábavy.

 20:00, Ženy v běhu, ČR, 130 Kč (před 
projekcí služby vizážisky, více na str. 7) 
Jako dárek k MDŽ kino připravilo před 
filmem zdarma líčení profesionálními vizá-
žistkami.

9. SO  KINO RADOTÍN
  15:30, PRO DĚTI, Psí veličen-

stvo, BEL, 130/110* Kč
Rex je nejoblíbenějším psem v britském 
královském paláci. Když ztratí stopu své 
vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodruž-
nou cestu, během které objeví své pravé já 
a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.

 17:30, Captain Marvel, 3D, USA, 
150/130* Kč

  20:00, Co jsme komu zase udělali?, FR, 
120 Kč

 DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, O zlém vlkovi a nezbedných pra-
sátkách
Maňáskový muzikál
 

10. NE KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Africká pohádka, 
Divadlo Kubko 

Loutková pohádka pro děti. Vstupné 80 Kč
 

12. ÚT KS U KORUNY RADOTÍN
  18:00, Koncert populární 
hudby 

Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického.
 
 KINO RADOTÍN
 17:30, Bohemian Rhapsody, USA, 120 Kč  

20:00, Boj sněžného pluhu s mafií, NOR 
(více na str. 7), 90 Kč
Černá komedie nadchne diváky nejen 
nádherou norské krajiny, ale též propraco-
vaným scénářem a nezapomenutelnými 
hereckými výkony.

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 19:30, Kolega Mela Gibsona  
Komorní příběh jednoho herce. Představení 
Divadelního spolku Frída, v titulní roli Mar-
tin Trnavský v režii Jakuba Nvoty

13. ST  KINO RADOTÍN
    17:30, Ženy v běhu, ČR,  

130 Kč  

 20:00, Všichni to vědí, ŠPA, 100 Kč  
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska 
na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji 
vinic však naruší zmizení jednoho z hostů.
 

14. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Deník strojvůdce, 

SRB, 80 Kč 
 Ilija je stejně jako jeho otec i dědeček 
vlakový strojvůdce a pomalu se chystá do 
důchodu. Kromě šedesátky má na kontě 
i neslavný rekord co se počtu zabitých lidí 
na kolejích. 

 20:00, Skleněný pokoj, ČR, 130 Kč 
 Mimořádný milostný příběh inspirovaný 
dramatickými událostmi 20. století i zrodem 
ikonického architektonického skvostu: vily 
Tugendhat.

15. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Kouzelný park, USA, 

130/110* Kč
 Neobvykle šikovná holka June postavila 
ve své fantazii ten nejbáječnější zábavní 
park na světě. Co když ale takový ráj 
atrakcí skutečně existuje?

 20:00, Co jsme komu zase udělali?, FR, 
120 Kč 

16. SO  RESTAURACE PIVNÍ SANATORIUM 
RADOTÍN

  17:00, Vítání jara
 Tradiční akce pro příznivce a fanoušky 
bigbítu a rockové písničky. Zahrají radotínští 
Dyk je to jedno, po nich nastoupí skupina 
Beer Sanatorium a hlavní kapelou večera 
budou od 20 hodin Míchačky betonu – 
kapela se představí i se speciálním hostem, 
kterým bude Joe Karafiát (Garage, The 
Plastic People of the Universe a další).

KINO RADOTÍN
 15:30, PRO DĚTI, Píseň moře, IR, 
80/60* Kč  
 Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama 
ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je 
poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž 
může písní moře zachránit všechny pohád-
kové bytosti prokleté zlou čarodějnicí.

 17:30, Captain Marvel, USA, 130/110* Kč  

 20:00, Zelená kniha (více na str. 7), film 
oceněný Zlatým glóbem, USA, 100 Kč  
 Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley 
si najímá bělošského řidiče a bodyguarda 
na turné po divokých státech amerického 
Jihu 60. let.

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Benjamín a tisíc ďasů kapitána 
Barnabáše 
 Maňásková pohádka

17. NE  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Lyžařská aneb Jak 

se chodí do světa a Bajky 
a nebajky pro děti a rodiče  

 DS Gaudium, J. Žáček. Vstupné 60 Kč

 18:00, Cafe Robinson  
 DS Gaudium, J. Žáček. Poetická kavárna 
pro dospělé. Vstupné v předprodeji 100 Kč, 
na místě 120 Kč

KINO RADOTÍN
 16:00, DIVADLO V KINĚ, Macbeth, FR (více 
na str. 7), 260/220* Kč

19. ÚT  KS U KORUNY RADOTÍN
  15:00, Čaj o třetí, Tradiční 

setkání radotínských senio-
rek a seniorů  

 Oblíbené melodie ze světa i z domova - 
klasika, swing, lidovky, semaforské hity 
i písničky na přání v podání Dua Furiant.
 
KINO RADOTÍN
 17:30, Skleněný pokoj, ČR, 130 Kč 

20:00, Wind River, USA (více na str. 7), 
100 Kč
Mysteriózní detektivka začíná, když stopař 
Cory objeví uprostřed zasněžené pusté kra-
jiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky.
 

20. ST  KINO RADOTÍN
  10:00, BABY BIO, Ženy 

v běhu, ČR, 60 Kč
 
 17:30, Bohemian Rhapsody, USA, 120 Kč

 20:00, KONCERT V KINĚ, Metallica - Kon-
cert v Nimes, FR, 200/180* Kč  
V mystickém prostředí starořímské arény 
duní metalové skladby.

21. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, LOVEní, ČR, 130 Kč

Romantická komedie o tom, že lásky je 
někdy málo a někdy zase moc. Jak ale 
poznat toho pravého?

 20:00, Šťastný Lazzaro (více na str. 7), IT, 
100 Kč  
 Skupinu zotročených venkovanů náhodou 
objeví policie. Rolníci zjišťují, v jaké lži léta 
žili, a s vidinou splněných snů se vydávají 
do města.
 

22. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Lego příběh 2, USA, 

110 Kč

 Setkáme se opět s hrdiny z Bricksburgu, 
kteří se pouštějí do boje za záchranu svého 
milovaného města. Obyvatelé musí čelit 
nové hrozbě: nájezdníkům Lego Duplo 
z vesmíru, kteří ničí vše.

  20:00, Zrodila se hvězda (Oceněno Zlatým 
glóbem a Grammy), USA, 100 Kč
 Na udílení Zlatých glóbů 2019 byl film 
nominován ve více kategoriích. Lady Gaga 
získala ocenění za nejlepší originální píseň.

 23. SO  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, Pohádky 

naruby, VB, 90/70* Kč  
Předlohou snímků bylo dílo britského 
spisovatele dětských knih Roalda Dahla. 
Pohádky plné svérázného humoru a jisté 
strašidelnosti.

 17:30, Putování se sobíkem, FR, 120 Kč  
Film vypráví o boji o přežití malého divo-
kého soba, který se musí potýkat s nebez-
pečím a výzvami během svého prvního roku 
života.

 20:00, LOVEní, ČR, 130 Kč

 SÁL BARBORA ZBRASLAV
 19:00, I. Zbraslavský ples
Živá hudba, předtančení, soutěž o ceny. 
Rezervace vstupenek: 
tomas.bohatec@seznam.cz.

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

Půvabná a barevná pohádka s písničkami.

25. PO  MĚSTSKÝ DŮM ZBRASLAV
  18:30, Koncert žáků ZUŠ 

26. ÚT  AULA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RADOTÍN 
 18:00, Houslový koncert 

Vystoupení ZUŠ Klementa Slavického

KINO RADOTÍN
 17:30, Ženy v běhu, ČR, 130 Kč

 20:00, Jižní vítr, SRB, (více na str. 7), 
100 Kč  
 Film má v Srbsku větší návštěvnost než hit 
Bohemian Rhapsody.

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

27. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Skleněný pokoj, ČR, 

130 Kč

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

28. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Robert Křesťan & 

Druhá tráva
Koncert známé bluegrassové 
kapely. Vstupné v předpro-
deji 390 Kč, na místě 420 Kč

KINO RADOTÍN
 20:00, Bohemian Rhapsody, USA, 120 Kč  

29. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, Kouzelný park, 3D, 

USA, 150/130* Kč

 20:00, Zelená kniha (více na str. 7), film 
oceněný Zlatým glóbem, USA, 100 Kč  

30. SO  KINO RADOTÍN
  16:00, PRO DĚTI, Psí veli-

čenstvo, BEL, 130/110* Kč

 17:30, Dumbo, USA, 130/110* Kč
Poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, 
zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň 
se o Dumba velmi zajímá podnikatel V. A. 
Vandevere.  

 20:00, Skleněný pokoj, ČR, 130 Kč

DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
 15:00, Honza pánem  
Marionetová pohádka

31. NE  DIVADLO J. KAŠKY ZBRASLAV
  15:00, Královna koloběžka

Známá pohádka J. Wericha v podání divadla 
Křoví

tip na duben

4. ČT  KS U KORUNY RADOTÍN
  19:00, Mysterium světla

Divadlo Víti Marčíka. Pašije podle 
Jana, jak je upravil známý kome-
diant a vypravěč. Vstupné v před-
prodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

Dlouhodobější akce
KAVÁRNA PELÍŠEK
Celý březen. Výstava snímků švédského 
fotografa Pera Westergarda, který v 80. 
letech minulého století studoval na praž-
ské FAMU. Fotky zachycují Prahu v éře 
totalitního režimu pohledem zahraničního 
studenta. 

 KS U KORUNY RADOTÍN
 28. února – 3. března, POPAD – Pražská 
oblastní přehlídka amatérského divadla

 KNIHOVNA RADOTÍN
 Do 3. března. Výstava fotografií z celo-
státní soutěže PHOTOCONTEST, kterou 
organizuje Gymnázium Oty Pavla pro žáky 
2. stupně základních a studenty středních 
škol.

Kulturní program na březen pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

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

AKCE – KS U KORUNY RADOTÍN

AKCE – KINO RADOTÍN

Poznámka ke vstupnému do kina: 150/130* 
– u takto označených představení zahrnuje 
nižší cena slevu pro děti, studenty, seniory 
či osoby ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek 
zakoupených pouze v pokladně kina.

V restauraci Pivní sanatorium 
tradičně přivítá jaro bigbítový 

koncert.
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V kavárně Pelíšek je k vidění výstava snímků švédského fotografa, který 
zachytil atmosféru Prahy 80. let minulého století.
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Žáčkovy citáty 
na každý den

„Pro většinu lidí je poezie 
stravitelná pouze ve for-
mě jídelního lístku.“ Tento 

i všechny citáty níže použité napsal Jiří 
Žáček – jeden z nejčtenějších básníků, 
autor učebnic, spisovatel a překladatel. 
Rozesmálo mne to a  představila jsem 
si hned veršovaný jídelní lístek třeba 
ve školní jídelně. Pravdou je, že i skvě-
lé jídlo, výtečná káva nebo dobré víno 
může býti při troše fantazie poezií. 

Já se například už těším na pro mne 
poetickou ochutnávku vín, která bude 
v Koruně 8. března, tedy na MDŽ. Tento 
den opravdu ráda slavím a připíjím mojí 
kouzelné feministické babičce, která 
před sto lety podnikala a nosila kalhoty, 
i  všem dalším odvážným ženám, které 
vybojovaly například volební právo žen 
nebo možnost studovat na vysoké škole. 

Ale zpět k poezii. I když si denně nečte-
me Karla Hynka Máchu a poezie není 
naším šálkem kávy, rytmické říkanky, 
básničky, nonsensy a jiné jazykové hrát-
ky nás provázejí od nejmenšího dětství. 
A  když se staneme rodiči nebo praro-
diči, lovíme z paměti ty, které nám ří-
kali naše matky a babičky či dědečkové. 
Sdílíme chvilky štěstí s dětmi a baví nás 
to, verše nám procvičí paměť, rozvíjejí 
smysl pro rytmus i slovní zásobu. 

Děti to baví do chvíle, než nastoupí vel-
ký konkurent v  podobě mobilu nebo 
jiné čertovy krabičky. A začíná nám boj: 
Mít klid a  půjčit jim ty krabičky, bez 
kterých se ani my dnes již neobejde-
me? Nebo si s nimi číst, recitovat, zpí-
vat, tancovat, běhat nebo jít do divadla 
a užívat si spolu, nikoli vedle sebe? Jas-
ně, že platí: „Všichni víme, jak vycho-
vávat cizí děti“, ale co s těmi vlastními? 

Do určitého věku to ještě jde. Děti oce-
ní společné chvíle říkanek i  vycházku 
do divadla. Ale uteče to strašně rychle. 
Čím starší dítko, tím těžší práce odtrh-
nout je od těch krabiček. Inu „Dá to 
práci, odnaučit naše děti našim zlo-
zvykům!“ Ale za pokus to stojí. 

Menší děti zkuste vzít třeba na Divadlo 
Kubko, kde hraje oblíbená paní učitelka 
z radotínského „dramaťáku“ Bája Osval-
dová. Týden poté je vezměte na Bajky 
a nebajky. Myslím, že hodinka bez mo-
bilu ve společnosti vtipné poezie udělá 
dobře všem. Kdo má rád kávičku a poe-
zie mu nevadí, může přijít na poetickou 
kavárnu Café Robinson, v  níž si DS 
Gaudium krásně pohraje s poezií Jiřího 
Žáčka. Vezměte i své přátele. 

V  době všech těch internetových přá-
telství začíná být čím dál tím více jasné, 
že: „Čím víc máme známých, tím méně 
času nám zbývá pro přátele.“ Když vám 
to nevyjde v  březnu, mám tu jeden tip 
na 4. dubna: Známý performer, boží ko-
mediant a lhář, který mluví pravdu, Víťa 
Marčík, tentokrát přiveze i svoje (odrost-
lé) děti, se kterými v  předvelikonoční 
době sehraje Mystérium světla, tedy pa-
šije podle Jana ve své originální úpravě. 

Tak mne napadá, že Marčíkovy děti asi 
moc času s čertovými krabičkami netrá-
vily. A  rozloučím se posledním aforis-
mem Jiřího Žáčka: „Nejnesnesitelnější 
ze všech lhářů jsou ti, co mají pravdu.“ 

Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

Slovo kulturistky

Divadelní spolek Gaudium je už neodmyslitelně spjatý se svou domovskou scénou, kterou pro ni 
představuje Kulturní středisko U Koruny. Radotínští divadelníci vystupují také na masopustu, na 
Havelském posvícení a na dalších místních akcích. Principálka Vlasta Pilařová popisuje v rozho-
voru těžkosti zrodu souboru i plány do budoucna.

Gaudium namísto jógy a ping-pongu

Robert Křesťan a Druhá tráva 
zahrají své hity

Info
Divadelní spolek Gaudium působí 
v Radotíně od roku 2006. Zaklá-
dajícími členkami a členy byli 
Vladimír Kydlíček, Miroslava 
Stehlíková, Helena Sebastianide-
sová, Vladimíra Novotná, Dra-
huška Garbaczewska, Lenka Pro-
cházková, Milan Charousek, Jana 
Neumanová, Bohumil Jánský, 
Vlasta Pilařová, krátce po jeho 
vzniku soubor doplnila Hanka 
Řehořová. DS Gaudium má na 
kontě 19 pohádek, sedm předsta-
vení pro dospělé a devět literárně 
poetických dramatizací pro děti 
i dospělé. Účastní se přehlídek 
amatérských divadel, vystupuje 
pravidelně na akcích v Radotíně 
a v KS U Koruny, vidět jeho pro-
dukci mohou diváci i mimo 
Radotín. Principálkou je od ledna 
2016 Vlasta Pilařová.

Divadelní spolek Gaudium 
hraje v Radotíně už více než 
12 let. Který „kus“ byl va-

ším prvním?
Poprvé jsme hráli v  prosinci 2006 
pohádku O  kačátku. Bez jakékoliv 
techniky a  na kartonových krabicích. 
Jednalo se o guláš smíchaný z  loutek, 
maňásků a činoherců.

V té době byla Koruna místem, kde 
se nic moc kulturního nedělo. Sál 
sloužil spíše sportovním účelům. 
Cvičila se zde jóga, kalanetika, 
hrál se tu ping-pong. Jak vás prá-
vě v té době napadlo založit diva-
dlo?
Tento šťastný nápad měli manželé Ky-
dlíčkovi, kteří chtěli pohnout stojatý-
mi kulturními vodami v Radotíně. Se-
šlo se asi 15 lidí s různými kulturními 
zájmy, zůstalo devět a vzniklo divadlo.

Rozjeli jste divadlo, a  navíc jste 
začali organizovat amatérský fes-
tival Radotínská Radost. Jak jste 
to zvládali, když zde nebyla skoro 
žádná technika a chyběly dokonce 
i závěsy v oknech?
U  kolébky Radotínské Radosti stá-
la tehdejší principálka Miroslava 
Stehlíková. Ona byla jediná zkušená 
amatérská herečka s  divadelními sny 
a  nápady. Také jako jediná tušila, co 
má taková přehlídka obnášet. Hrálo 
se s tím, co bylo k dispozici. „Techni-
ku“ řídil ze zákulisí náš všeuměl Pavel 
Stráník. Což mě dnes přijde opravdu 
hodně kuriózní. Ale všichni členové 
souboru dali ruku k dílu a pomáhali, 
jak mohli. V  roce 2016 Radotínskou 

radost vystřídala v  Koruně Pražská 
oblastní přehlídka amatérských diva-
del (POPAD). Takže ten, kdo má zá-
jem o amatérské divadlo, užije si vždy 
koncem února divadla pro dospělé 
a  v  dubnu jsou k  vidění představení 
pro děti.

Jak se soubor Gaudium za 12 let 
své existence změnil?
Lidé přicházejí i  odcházejí, zpravidla 
z  pracovních důvodů, někdo se od-
stěhuje, jiný přestane hrát kvůli úna-
vě. Zpočátku jsme hodně postrádali 
v souboru muže. Ti, co přišli, dlouho 
nevydrželi. I vedení se měnilo. Zaklá-
dající členky odrostly rolím princezen, 
takže jsme letos přizvali do souboru 
šikovná mladá děvčata.

A jak se vyvíjel repertoár?
Opíráme se nadále o  pohádky pro 
děti. Protože je nás v  souboru přes 
dvacet, můžeme si dovolit studovat 
více věcí v souběhu. A tak mohla vedle 
pohádek vzniknout komedie Tchyně 
v domě, která se již sedmkrát reprízo-
vala. Některé pohádky se hrají jen na 
Vánoce, jiné vznikají nově. A stále nás 
baví poezie.

Kdo se ujímá toho nejdůležitější-
ho, tedy režie?
Odchodem Mirky Stehlíkové ze sou-
boru jsme přišli o  zkušenou režisér-
ku. Vyvstala otázka, kdo bude reží-
rovat celovečerky. S pohádkami jsem 
měla zkušenost, ale velkou hru jsem 
nikdy nedělala. Díky příchodu Ond-
řeje Potůčka do souboru přišla posila 
nejen herecká, ale i  režijní. Absolvo-
vali jsme režijní minimum a  spolu 
s  Hankou Řehořovou a  Ondřejem 
jsme se pustili do práce. Já jsem se 
navíc přihlásila na dvouletou režijní 
školu, kterou provozuje Amatérská 
divadelní asociace.

Kostýmy děláte vy osobně a  vět-
šinou s nimi slavíte velký úspěch. 
Kde jste se to naučila?
Od prvopočátků šiju kostýmy, vyrá-
bím rekvizity, maluju kulisy, vymýš-
lím, jak postavit scénu, sháním rekvi-
zity, šetřím a  recykluji. Mou jedinou 
kvalifikací pro všechny tyto funkce je 
původní povolání učitelky mateřské 
školy. Šít jsem se učila u  maminky 
a  babičky. Dívám se kolem sebe a  li-
dem, co něco umí, koukám pod ruce. 
Když nevím, zeptám se.

Jak často zkoušíte a  kterou vaši 
hru považujete za nejúspěšnější?
Zkoušíme jednou týdně v pondělí večer. 
Občas si navíc uděláme půldenní sou-
středění v  neděli, to přichází na řadu, 
když nám hoří termín vystoupení a  je 
potřeba pilovat. Co se počtu repríz týká, 
považuji Tchyně v  domě za úspěšné, 
ovšem nejvíce diváků zatím měly naše 
dramatizace veršů Jiřího Žáčka pro děti 
(Lyžařská a Bajky a nebajky) a nově poe-
zie pro dospělé Café Robinson.

17. března uvedete v  Koruně ne-
děli s Gaudiem a poezií Jiřího Žáč-
ka. Odpoledne bude na programu 
právě představení Lyžařská pro 
děti a večer Café Robinson pro do-
spělé. Viděl to představení autor?
První část Lyžařskou pan Žáček viděl. 
Přijel za námi dokonce dvakrát. Po-
prvé do Městské knihovny a podruhé 
až do Radotína. Tenkrát prohlásil, že 
o  mužích se říká, že zůstávají hravý-
mi do pokročilého věku a prý to platí 
i o ženách v Radotíně. Na jaře loňské-
ho roku nám pan Žáček poskytl svůj 
nový text Café Robinson a  to ještě 
před vydáním. Podařilo se navázat 
spolupráci s pár hudebními nadšenci 
a zatím nám to pěkně klape. Při led-
novém uvedení Café Robinson v Pra-
ze jsme se s  panem Žáčkem potkali 
a byl opět velice vlídný. A pokud mu 
to čas dovolí, možná se s ním 17. břez-
na v Radotíně opět potkáme.

Na co se můžeme těšit v nejbližší 
době?
Připravujeme dvě nové pohádky. První 
je Proč v Čičíně prší, jež je určena ma-
lým dětem, a pro starší děti chystáme 
mexickou pohádku O žábě, která zpí-
vala. Pro dospělé je zatím v  plenkách 
hořká komedie Kurz ručních prací.

Otázka na závěr: Jaké máte ohla-
sy od diváků?
Diváci na nás chodí, ale jak tak cho-
dím Radotínem a povídám si s lidmi, 
zjišťuji, že mnozí nemají vůbec tuše-
ní, že nějací amatéři v Radotíně jsou, 
což ve třináctém roce naší existence 
zamrzí. Přitom každý dostává zdarma 
do schránky tyto noviny, plakátovací 
plochy přetékají plakáty s „korunkou“, 
Facebook našeho spolku, kulturního 
střediska, Městské části Praha 16 nebo 
Radotín sobě jsou neustále plné kul-
turních událostí. Vždyť máme přes 
osm tisíc obyvatel. A  která jiná obec 
má takovou kulturní nabídku? 

Dana Radová

Ve čtvrtek 28. března od 19 hodin 
v Kulturním středisku U Koruny 
vystoupí známá bluegrassová ka-

pela Druhá tráva, která se proslavila pís-
němi Pojďme se napít, Ještě jedno kafe 
nebo Ještě není tma.

Skupinu založili v roce 1991 textař, zpě-
vák a kytarista Robert Křesťan a banjista 
Luboš Malina, kteří odešli od Poutníků. 

Aktuální koncertní program Druhé 
trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta 

Křesťana z celé doby existence skupiny 
s důrazem na skladby z nejnovějších 
studiových alb Pojďme se napít, Mar-
cipán z Toleda, Shuttle to Betlehem 
a 1775 básní Emily Dickinsonové. 

Věra Peroutková

PRODEJ ZÁJEZDŮ 
PRO SENIORY
V pondělí 1. dubna bude v Klubu 
Milana Peroutky v Koruně probíhat 
od 8 do 10 hodin předprodej
dotovaných zájezdů na jarní sezónu 
pro radotínské seniorky a seniory.

Zájezdy a jejich termíny
•  Mariánské Lázně

16. 4. 2019
•  Český Šternberk a Sázavský klášter 

15. 5. 2019 
•  Jindřichův Hradec
  29. 5. 2019 

•  Náchod a Babiččino údolí
12. 6. 2019 

(red)

Členové Divadelního spolku Gaudium s básníkem Jiřím Žáčkem (druhý zprava). Principálka Vlasta Pilařová stojí upro-
střed, vedle ní vpravo Hanka Řehořová.
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Mrazivá pomsta, 5. března od 20 ho-
din

V Mrazivé pomstě, strhujícím 
akčním thrilleru plném čer-
ného humoru, hraje Liam Ne-

eson Nelse Coxmana, muže od rodiny, 
jehož klidný život s  manželkou (Laura 
Dern) je obrácen vzhůru nohama, když 
jim za podivných okolností zemře syn. 
Nels začne pátrat po pravdě o smrti své-
ho potomka na vlastní pěst a jeho touha 
po spravedlnosti se rychle změní v kru-
tou mstu. Drogový král přezdívaný Vi-
king (Tom Bateman) postupně záhadně 
přichází o své zabijáky a Nels se pomalu 
mění z příkladného občana v  chladno-
krevného mstitele, který nedovolí niče-
mu a nikomu, aby mu stál v cestě.

Na úterky připravilo 
kino další detektivky

Boj sněžného pluhu s mafií, 12. břez-
na od 20 hodin
Spojení režiséra Molanda, scenáristy 
Aakesona a herce Skarsgårda je nejen 
zárukou festivalového úspěchu, ale 
i vynikající filmové zábavy. Oblíbená 
filmová trojice se po úspěšném filmu 
Správný chlap (2010) opět dostala 
do hlavní soutěže MFF Berlín, kde 
byl jejich nový film v  roce 2014 no-
minován na Zlatého medvěda. Čer-
ná komedie s  ironickým názvem Boj 
sněžného pluhu s  mafií, plná krve, 
napětí a pomsty, nadchne diváky ne-
jen nádherou norské krajiny, ale též 
propracovaným scénářem, vynikají-
cími dialogy a  nezapomenutelnými 
hereckými výkony.

Výherci z minulého čísla:
Jaroslava Žežulková, Radotín
Michaela Seidlová, Radotín
Stanislav Novák, Radotín

Knížka,
kterou do soutěže věnovalo

díky spolupráci s

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

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. 3. obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Na pátek 8. března, kdy se slaví 
mezinárodní den žen, připra-
vilo Kino Radotín dárek pro 

své návštěvnice. Před uvedením filmu 
Ženy v běhu budou moci zdarma vyu-
žít služeb vizážistky. 

Poté zhlédnou komedii o ženách, 
které se nebojí vyběhnout štěstí na-
proti. Věra (Zlata Adamovská) prožila 
s Jindřichem báječný život a je pevně 
rozhodnutá splnit jeho poslední přání 
– zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí 
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí 
na čtyři díly a zdolají těch více než 
42 kilometrů jako rodinná štafeta. 
Žádná z nich sice dosud neuběhla 

Dva díly komedie hned za sebou
Kino Radotín uvede 6. března oba 
díly úspěšné francouzské kome-
die – od 17:30 hodin uvidí diváci 
film Co jsme komu udělali? a od 
20 hodin mohou zhlédnout nava-
zující snímek Co jsme komu zase 
udělali?

Do boje
7. března od 17:30 kino uvede nový 
francouzský film Do boje podle 
skutečné události.

Před dvěma lety společnost Perrin 
Industries, známý dodavatel au-
tomobilového průmyslu a partner 
německé skupiny Schäfer, pode-
psala dohodu, kde žádá vysoké 
manažery a dělníky, aby přijali sní-
žení platu a pomohli tak zachránit 
společnost výměnou za slib, že 
po dobu následujících pěti let bu-
dou mít jisté místo. Dnes se firma 
chystá k tomuto kroku přistoupit. 
Zaměstnanci, reprezentovaní je-
jich mluvčím Ericem Laurentem, 
odmítají přijmout nevyhnutelné 
a snaží se zachránit si práci.

Zelená kniha
16. března od 20 hodin je na pro-
gramu Kina Radotín film Zelená 
kniha, který získal ocenění Zlatý 
glóbus hned v několika katego-
riích.

Bývalý vyhazovač a drobný pod-
vodníček Tony „Pysk” Vallelonga 
(Viggo Mortensen) má mezi 
newyorskými Italy pověst chlápka, 
který dokáže vyřešit každou šla-
mastyku. Slavný černošský kla-
vírista Dr. Don Shirley (držitel 
Oscara Mahershala Ali) si ho proto 
najímá jako řidiče a bodyguarda 
na turné po divokých státech ame-
rického Jihu 60. let. Tony je hor-
kokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to 
mazanější. Nade vše miluje svoji 
ženu (Linda Cardellini) a smažená 
kuřata. Dr. Don je jeho protikla-
dem: kultivovaný génius jemných 
mravů a pevných zásad. Aby spo-
lečně překonali nástrahy, musí si 
k sobě oba tvrdohlaví muži najít 
cestu skrz předsudky a humorné 
přešlapy. Originální komedie Ze-
lená kniha (Green Book) získala 
tři Zlaté glóby a patří k největším 
favoritům letošních Oscarů. Reži-
sér Peter Farrelly (Blbý a blbější; 
Já, mé druhé já a Irena; Něco na 
té Mary je) se inspiroval příběhem 

skutečného přátelství a natočil je-
den z nejdojemnějších i nejvtipněj-
ších filmů roku.

Divadlo v kině: 
Macbeth z Paříže
17. března od 16:00 hodin se mi-
lovníci divadla mohou přijít podívat 
do kina na záznam slavné klasiky. 

Své nastudování Verdiho opery 
Macbeth podle slavného příběhu 
Williama Shakespeara předvede 
v Pařížské opeře Státní opera Ber-
lín s mezinárodním obsazením té 
nejvyšší kvality. V hlavních rolích 
se představí Plácido Domingo, 
Anna Netrebko, Fabio Sartori nebo 
Kwangchul Younn. Krvavé drama 
o žízni po moci, která nezná slito-
vání, režíroval Harry Kupfer a or-
chestr řídí dirigent Daniel Baren-
boim. 

Šťastný Lazzaro
21. března od 20 hodin uvede kino 
italský film Šťastný Lazzaro.

Lazzaro je mladík tak dobrosr-
dečný a upřímný, až se některým 
lidem zdá hloupý. Žije v odlehlé 
části Itálie v izolované komunitě 
rolníků, kteří už před desítkami let 
ztratili kontakt se zbytkem světa 
a bez nároku na mzdu, vzdělání 
nebo slušné životní podmínky 
tvrdě pracují pro svou vychytralou 
paní. Bez možnosti srovnání však 
žijí svým způsobem šťastně. Když 
skupinu zotročených venkovanů 
shodou náhod objeví policie, rolníci 
zjišťují, v jaké lži léta žili, a s vidi-
nou splněných snů se vydávají do 
města. Zatímco ostatní prožívají 
tvrdý střet s novou realitou, Laz-
zaro zůstává i uprostřed moder-
ního světa až dojemně bezelstný 
a přirozený a působí jako střípek 
ztracené minulosti. Magický film 
Alice Rohrwacherové skládá půso-
bivou poctu klasické kinematogra-
fii, z festivalu v Cannes si odvezl 
cenu za nejlepší scénář.

Koncert v kině: 
Metallica podruhé 
Kino Radotín nabídne fanouškům 
řízné hudby 20. března od 20 hodin 
opakování záznamu koncertu Me-
tallica – Koncert v Nimes. Únorové 
představení filmu v radotínském 
kině totiž slavilo velký divácký 
úspěch.

(kin)

Další tipy kina

Wind River, 19. března od 20 hodin
Stopař Cory Lambert (Jeremy Renner) 
objeví uprostřed zasněžené pusté kra-
jiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské 
dívky. Vyšetřování se ujímá novopeče-
ná agentka FBI Jane Bannerová, která 
do odlehlé indiánské rezervace Wind 
River přijíždí z Las Vegas, zcela nepři-
pravená na drsné podnebí, jež tam pa-
nuje. Na pomoc s vyšetřováním si při-
zve stopaře Coryho a společně se snaží 
přijít na kloub záhadné smrti.

Jižní vítr, 26. března od 20 hodin
V  Srbsku se stal Jižní vítr v  roce 2018 
nečekaným hitem. V návštěvnosti suve-
rénně porazil všechny zahraniční trhá-
ky. Za prvních devět týdnů jej vidělo 
600  000 diváků, což je číslo i  na naše 
poměry úctyhodné a  v  Srbsku takřka 
nevídané (Pro srovnání, film Bohemian 
Rhapsody měl ve stejném období v Srb-
sku návštěvnost 80 000 diváků.)

O čem je Jižní vítr? Maraš (Miloš Bi-
ković) je na první pohled sympatický 
mladík. Nedávno se odstěhoval od 
rodičů a  se svou dívkou Sofijí (Jova-
na Stojilković) si pořídil byt v  centru 
Bělehradu. Srší energií a  umí vydělat 
peníze. Bohužel pouze nelegálně. Pra-
cuje pro gang zlodějů aut, kterému šé-
fuje ostřílený mafián Car (Dragan Bje-
logrlić). Ten se v branži udržel mnoho 
let díky své opatrnosti a díky tomu, že 
vždy ctil nepsaná pravidla mafie. Ve 
chvíli, kdy se stal dědečkem a  začíná 
pomýšlet na „důchod“, se ale kvůli 
Marašově neuváženému činu dostává 
do konfliktu s bělehradským narkoba-
ronem Golubem (Nebojša Glogovac) 
i s policií, kterou Golub ovládá. 

(kin)

Kino Radotín v březnu opět uvede sérii úterních 
detektivek. Představení plná napětí začínají tra-
dičně ve 20 hodin. Na jaké filmy se mohou diváci 
těšit? Například na Jižní vítr, který loni způsobil 
poprask v srbských kinech.

Den žen: před filmem 
vizážistka zdarma

ani metr, ale do startu přece zbývají 
tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír 
Polívka) připravil skvělý kondiční 
plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem 
do běhání nehrnou. Mají úplně jiné 
starosti. Nejstarší Marcela (Tereza 
Kostková) čelí dennodenně průšvi-
hům svých tří synů a jejich otec Ka-
rel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet let 
neumí, nebo nechce požádat o ruku. 
Prostřední Bára (Veronika Khek Ku-
bařová) touží po dítěti, jenže pro něj 
zatím nenašla toho pravého tatínka. 
Její biologické hodiny bijí na po-
plach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa 
Boková) sice chlapa má, ale ten má 
jeden zásadní háček – manželku. 

(kin)

Loňským hitem byl v srbských kinech film Jižní vítr.
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naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Věra Peroutková
tel.: 257 911 746
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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

www.sluzbyzbraslav.cz
poskytování služeb pro rodiny a domácnost

opravy a údržba potřeb pro domácnost

montáž nábytku, zámečnické práce

zednické a stavební práce malého rozsahu

odvoz odpadu do sběrného dvora 

jiné služby dle domluvy

Hodinová sazba: 190,- Kč

TEL: 774 620 618
Volejte po 14 hodině

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Stěhování a doprava. 

Tel.: 773 484 056

Radotínská knihovnice Ilona Pištěláková má v oblibě knížky, které čtenáře 
přenášejí do jiného světa. Vysledovala, že v dospělém oddělení o ně proje-
vují větší zájem muži, mezi dětmi ale po tomto žánru raději sáhnou dívky.

Literatura sci-fi a fantasy 
láká stále více čtenářů

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 

SOU, Praha – Radotín
přijme učitele/učitelku 

anglického jazyka na zkrácený úvazek.

Požadované vzdělání 

anglický jazyk pro střední školy

Nástup dle dohody

Informace na tel. 257 899 901

Krátký životopis zasílejte na 

e-mail: sou@klapice.cz

Mateřská škola 

Praha 5, K Samoobsluze 211 

přijme učitele/ku
Nabízíme práci v příjemném prostředí 

a nově zrekonstruovaných prostorách,

velkou a vybavenou zahradou.

Nástup možný dle dohody.

Životopis a krátký motivační dopis 

zasílejte na: 

ivana.vocetkova@skolkalipence.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

Vážení rodiče,
bezplatné poradenské 
služby SPC, informace 
o pomůckách, 
speciální péči, 
možnostech vzdělávání 
a volnočasových 
aktivitách dětí se 
zrakovým postižením 
můžete získat ve škole, která se péči o tyto děti věnuje 
v Praze 1 na Hradčanech déle než 200 let.
Kontakty najdete na www.skolajj.cz a spc.jjezka@centrum.cz, 
e-mail lze napsat na info@skolajj.cz, zavolat lze na 220 515 124

PRONAJMU PROSTORY 
K PODNIKÁNÍ V RADOTÍNĚ
V PRVNÍM PATŘE NAD DROGERIÍ TETA

INFORMACE NA TEL.

737 278 190

NABÍZÍM
zhodnocení úspor 5 % p.a.

Dluhopisy. trh nemovitostí 
Výnos je vyplácen měsíčně po 5 let

Tel : 605 592 202

Zažívá literatura sci-fi a  fan-
tasy velký nárůst zájmu?
Určitě, hlavně fantasy. Ale tím 

nechci říct, že se sci-fi nečte. Hodně 
také záleží na hodnocení knihy samot-
nými čtenáři, které probíhá například 
na portálu Databáze knih. Příkladem 
oblíbené autorky je mladá a  nadějná 
Marcela Remeňová, která zatím na-
psala třídílnou sérii pro mládež Osm 
světů. U  dospělých čtenářů je velký 
zájem o  knihy Františka Kotlety, Ště-
pána Kopřivy, Miroslava Žambocha, 
Bena Aaronovitche, P. K. Dicka nebo 
Anthonyho Ryana.

V čem se oba žánry liší?
Sci-fi se může odehrávat dnes i  o  ně-
kolik let či staletí později. Pohybujeme 
se v  reálném světě, jenž má ale různé 

technické vychytávky, které v současné 
době nemáme. Ale nevylučuje se, že by 
se nemohly v budoucnu vyrobit. Typič-
tí autoři tohoto žánru jsou Isaac Asi-
mov, D. A. Glukhovsky, z českých au-
torů Ondřej Neff či František Kotleta.

Fantasy je žánr, který se většinou 
odehrává v  neidentifikovatelném čase 
a místě, který málokdy připomíná rozlo-
žení světa, jak ho známe. Vystupují zde 
různé nadpřirozené postavy nebo ma-
gické věci. Reprezentují ho J. R. R. Tolki-
en, Terry Pratchet nebo Juraj Červeňák.

Co vás osobně na těchto knihách 
přitahuje?
Já mám osobně raději sci-fi. Baví mě na 
něm ten pohled do budoucnosti. Pře-
mýšlím, v  čem se autoři trefí a  v  čem 
zůstane jen u fantazie. Ráda se u knih 

odpoutám od reálného světa a nechám 
se vtáhnout do vymyšleného děje.

Byl zakladatelem žánru Jules Ver-
ne? V čem jsou nástupci jeho knih 
jiní? 
Ano. Ale dnešní knihy jsou drsnější, 
mají větší spád děje. Velmi úspěšně 
přepisuje verneovky do čtivější a srozu-
mitelnější podoby pro děti Ondřej Neff.

Jakou knihu byste doporučila ně-
komu, kdo se naposledy ponořil 
do světa fantazie s knihou Julese 
Verna a nyní by se rád k podobné 
četbě vrátil?
Za přečtení stojí Tajemství původu. 
Jedná se o trilogii, katastrofický román 
o hrozbě vymření lidské rasy (autorem 
je A. G. Riddle). Anebo sáhněte po 

knize Marťan. Nabízí příběh člověka, 
který zůstal na Marsu a bojuje o přeži-
tí (Andy Weir). A z fantasy doporučuji 
knihy Terryho Pratcheta.

O které knížky je v knihovně v od-
dělení sci-fi a fantasy největší zá-
jem?
Určitě vede pětidílná řada Hra o trů-
ny, odehrává se ve světě temného 
středověku mezi statečnými rytíři, 
mocnými čaroději, draky a  dalšími 
nadpřirozenými bytostmi (napsal 
G. R. R. Martin). Problém tří těles je 
zase moc pěkně propracovaná sci-fi 
pro milovníky matematiky a  fyziky. 
Její děj se odehrává v Říši středu (Liou 
Cch´-Sin). Dále se hodně čtou knihy 
Františka Kotlety a Juraje Červeňáka. 
Z dětského oddělení stále vede Harry 
Potter, ale také Hraničářův učeň (John 
Flanagan), kterého vyšlo již 13 dílů. 
Z  novějších je mezi čtenáři v  oblibě 
řada Skleněný trůn (Sarah J. Maas) 
a menším dětem se líbí Deníky malé-
ho Minecrafťáka (Kid Cube).

Které novinky z poslední doby vás 
zaujaly?
Líbí se mi Let 305 (A. G. Riddle), 
Marťan a Artemis (Andy Weir), Mise 

Saturn (John Sandford), Vzpomín-
ka na Zemi (Liou Cch´-Sin) a  Metro 
2035 (D. A. Glukhovsky).

Opomíjejí čtenáři neprávem ně-
které tituly?
Všeobecně starší tituly. Méně se čte 
Ondřej Neff, Frank Herbert, jeho syn 
Brian Herbert, nevelký zájem je podle 
mne neprávem o výborné sci-fi povíd-
ky, které vycházely pod názvem Síň 
slávy mistrů sci-fi. Výjimku tvoří do-
poručená školní četba, například Mar-
ťanská kronika (Ray Bradbury).

Kdo je typickým čtenářem těchto 
knih?
V dospělém oddělení jsou to většinou 
muži, ale neplatí to vždy. Vášnivými 
čtenářkami jsou například dvě paní 
v  důchodovém věku, první má ráda 
klasické sci-fi (Bradbury, Clarke, Ka-
dlečková) a druhá se nemůže dočkat, 
až vyjde další Červeňák. V  dětském 
oddělení bych řekla, že čtou o něco víc 
děvčata, ale jen o málo. Děti čtou ra-
ději knihy žánru fantasy.

Je tato dětská četba hodně odliš-
ná od knížek pro dospělé?
Ta pro dospělé je drsnější. Pro děti 
a  mládež je víc pohádková, je tam 
víc nadpřirozených bytostí, víl, trollů, 
skřítků (například Letopisy Narnie). 
Ale i  tady jsou výjimky, příkladem 
jsou závěrečné díly Harryho Pottera, 
které nejsou zrovna pohádkou. 

(buč)
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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 28. 3. 2019.
Uzávěrka pro inzerci: do 15. 3. 2019.

Pozor změna!
Distribuce do poštovních schránek bude 

od dubna zajištěna pouze v Radotíně. 
V ostatních částech správního obvodu 
budou noviny k dispozici na určených 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

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

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - 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

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

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

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

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



|10| Sport

Radotínští softbalisté mají plán pro návrat mezi mužskou elitu. Mistři republiky z roku 2006 hrají druhou nejvyšší soutěž 
a v cestě do extraligy jim má pomoci spojení s dejvickým klubem SK Kotlářka. Aby softbal v Radotíně přetrval na vysoké 
úrovni i do budoucna, sázejí zdejší trenéři stále více na práci s mládeží.

Softbalisté spojují síly s Kotlářkou a vzniknou Tunnelers

Od svého založení v roce 1979 
až do roku 2016 se v Radotíně 
hrála nejvyšší mužská soft-

balová soutěž. Vrcholem byla sezona 
2006 a zisk mistrovského titulu. Mezi 
roky 2002 a 2013 skončili radotínští 
softbalisté navíc i jednou druzí a šest-
krát třetí. V letech 2006 a 2007 získali 
také český pohár a výborná umístění 
mezi nejlepšími vozili pravidelně z ev-
ropských pohárů. Do první ligy tehdy 
na dva roky nakoukly i radotínské soft-
balistky.

Pak ale přišel sešup do nižších soutěží. 
Zhruba třetina hráčů mužského týmu 
ukončila kariéru a z mužstva odešel 
navíc také jeden z nejdůležitějších 
článků – nadhazovač. V loňské sezoně 
skončili muži ve druhé lize na posled-
ním, sedmém místě a ženy se účastnily 
jen pražského přeboru. „Moc jsme 
v té době ani nemysleli na dětskou 
základnu, což se změnilo v roce 2017, 
kdy jsme spustili tréninky pro nej-
mladší kategorii,“ říká Václav Mudra, 
místopředseda softbalového oddílu 
Radotínský SK.

Dokud Radotínu nedorostou mladí 
hráči do seniorského věku, spojí muž-
ská část oddílu síly s dejvickým klu-
bem SK Kotlářka. I ten v loňském roce 
bojoval ve druhé nejvyšší lize. „Hle-
dali jsme název pro nově vzniklý tým 
a napadlo nás, že Radotín s Dejvicemi 
spojuje tunel městského okruhu. Proto 
ponese název Tunnelers,“ říká Václav 
Mudra, který je zároveň hráčem i tre-
nérem nově vzniklého týmu Radotín 
Tunnelers. Mužský oddíl bude hrát 
a trénovat v Radotíně. Juniorský tým 
dostane jméno Kotlářka Tunnelers 
a využije zázemí v Dejvicích. 

Cílem seniorského týmu je co nej-
rychlejší návrat do extraligy. Muž-
stvu pomohou i tři reprezentanti 

Německa, kteří přicházejí na hosto-
vání. Do Radotína se vrací i bývalý 
hráč národního týmu Aleš Jetmar. 
B-tým mužů bude hrát v letošního 
sezoně 3. ligu a „céčko“ si zahraje 
pražský přebor. 

„Ženský tým se letos bohužel zúčastní 
jen pražského přeboru,“ říká trenérka 
radotínských juniorek Petra Dlouhá. 
Podobná situace nastala i loni. Také 
ženy pro letošek uvažovaly o spo-
jení s jiným pražským družstvem, ale 
z námluv s týmem Storms Řepy nako-
nec sešlo.

„Naší další metou je práce s mládeží 
a postupné zabudování hráčů do vyš-
ších kategorií,“ uvádí Václav Mudra, 
který se zároveň stará i o nejmenší 
naděje radotínského softbalu. Spolu se 
svou sestrou Michaelou a aktivním ra-
dotínským hráčem Františkem Cmí-
ralem vedou dětský oddíl Radiáčků. 
Pondělní a čtvrteční tréninky navště-
vují tři desítky hráčů. „Nyní nabíráme 
do oddílu děti narozené okolo roku 
2011,“ uzavírá Václav Mudra. 

Petr Buček

Softbalista Mudra fotí 
sportovce
Bývalý dlouholetý reprezentant, několikanásobný mistr Evropy, hráč a dnes 
i trenér Radotínského SK Václav Mudra je profesí sportovní fotograf. V roce 
2013 vyhrál se svou fotografií z biatlonových závodů v Novém Městě na 
Moravě (snímek níže) jednu z cen v rámci soutěže Czech Press Photo. „Nej-
raději fotím basketbal, je to úžasná dynamická hra,“ říká Václav Mudra.

Mistrovství světa 
v Radotíně nebude
Letos v červnu zavítá poprvé v his-

torii mistrovství světa v softbalu 
do Evropy. Turnaj se odehraje 

v Praze-Bohnicích, kde sídlí klub Joudrs. 
Druhou část mistrovství přivítá Havlíč-
kův Brod.

„Dlouho to vypadalo, že se mistrovství 
světa zúčastní 24 týmů a některé zápasy 
se odehrají i na radotínském hřišti. Na-
konec ale padlo rozhodnutí o zúžení 
počtu účastníků na 16 mužstev, a Ra-
dotín z programu šampionátu bohužel 

vypadnul,“ říká Rostislav Hrych, šéf ra-
dotínského softbalového oddílu.

Nyní probíhají jednání o tom, zda bude ra-
dotínské hřiště záložní plochou pro šam-
pionát. A také jestli světové týmy využijí 
radotínské zázemí ke svým tréninkům. 

Mezi 16 účastníky červnového mistrov-
ství světa se představí tři týmy z Evropy 
– vedle Česka i Nizozemsko a Dánsko. 
Titul přijedou obhajovat softbalisté No-
vého Zélandu. 

(buč)

Ve sportovní hale se utkají nejlepší evropští bojovníci
V sobotu 9. března od 10 ho-

din se v radotínské spor-
tovní hale utkají nejlepší 

bojovníci ve středověkém plnokon-
taktním boji.

Nejedná se o historický šerm, o veselé 
rytíře, ani o divadelní představení, jaká 
jsou k vidění na českých hradech. Cíl 

bojovníků je jediný – porazit ostatní 
a zvítězit za každou cenu. Bojovníci 
středověkého kontaktního boje neboli 
HMB (Historical Medieval Battles) jsou 
oděni v kompletních plátových zbro-
jích a s pomocí replik středověkých 
zbraní se snaží porazit soupeřův tým. 
Nic však není předem secvičené a bo-
juje se „natvrdo“.

Jednotlivé zápasy probíhají v týmech 
pět proti pěti v uzavřeném kolbišti. Boj 
je veden plnou silou a kombinuje prvky 
šermu, MMA, boxu, zápasu a dalších bo-
jových sportů. Nesmí se bodat, útočit do 
slabin a kloubních jamek, zakázány jsou 
páky proti přirozenému pohybu kloubů. 
Pokud se někdo dotkne třemi body svého 
těla země, je vyřazen.

Nové dresy radotínských softba-
listů
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Václav Mudra trénuje mimo jiné také nejmladší radotínské softbalisty.
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Turnaj s názvem Prague Falchion, 
který se 9. března odehraje v radotín-
ské hale, pořádá pod hlavičkou me-
zinárodní organizace Buhurt League 
klub SKSKB Praha a celkem se na něm 
představí více než 120 bojovníků ze 
sedmi zemí. Kromě tuzemských týmů 
z Prahy, Moravy a Slezska nastoupí 
také mistři tohoto sportu z Ruska 

a Ukrajiny, další silné týmy přijedou 
z Polska, Dánska či Německa. A že 
středověký boj není jen výsadou mužů, 
přijedou diváky přesvědčit zástupkyně 
něžnějšího pohlaví z Čech, Moravy, 
Polska, Německa nebo Dánska a do 
Radotína se chystají i světové šampi-
onky z Ruska. 

(bek)
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Tradice běhů RunX se letos rozšiřuje o dva nové závody. V dubnu se běžci vydají po Slavičím údolí a jeho okolí, závod bude 
dlouhý 12 hodin. Na tento ultramaraton se mohou hlásit jednotlivci i štafety. Další novinkou je červnová akce, která bude 
součástí T-Mobile olympijských běhů.

Radotínské běhy budou letos čtyři, začíná 
se ultramaratonem

Závody RunX se v loňském roce 
konaly premiérově, sportovci 
se vydali na tratě po Radotíně 

a okolí v červenci a listopadu. Le-
tošní sérii otevře speciální dvanácti-
hodinový běh. „Startovat se bude 
nad dálničním tunelem u větrací 
šachty nedaleko Lochkova,“ říká or-
ganizátor běhů RunX Adam Kostka. 
Účastníci se poté vydají na okruh 
po Slavičím údolí. Kroužit začnou 
v devět hodin ráno a skončí v devět 
večer.

Přihlásit se mohou jednotlivci anebo 
skupinky běžců od dvou do osmi 
členů. Družstva mohou být smíšená. 
„Věříme, že se najdou zájemci o indi-
viduální účast v běhu, ale vítáme také 
štafetová družstva. Dvanáctihodinový 
běh je v Praze výjimkou,“ uvádí Adam 

Kostka. Kdo se vydá na trať sám a ab-
solvuje celý dvanáctihodinový ultra-
maraton, urazí podle odhadů organi-
zátorů okolo 80 kilometrů. 

V červnu a červenci jsou na programu 
série RunX dva běhy podél Berounky 
se startem u Biotopu. První se poběží 
jako součást T-Mobile olympijských 
běhů. 19. červen je totiž v kalendáři 
označen jako Mezinárodní Olympij-
ský den a běžci po celém Česku si ho 
připomínají závody. Poběží se na trati 
dlouhé 7,5 kilometru, povede z Ra-
dotína do Černošic a zpátky.

Podobnou trasu bude mít také červen-
cový běh RunX, běžci se však podívají 
na oba břehy Berounky a budou moci 
volit mezi 7,5kilometrovou a dvojná-
sobnou štafetovou tratí. 

Běžeckou sezonu pak stejně jako loni 
uzavře trailový závod po okolních 
lesích. Startovat se bude opět u kina 
a závodníky čeká hned na začátek 
stoupání podél hřbitova nahoru po 
červené turistické značce na kopec 
Klapice. Trasa bude dlouhá 15 kilo-
metrů. Součástí všech běhů jsou zá-
vody pro děti na trase 500 nebo 1000 
metrů.

Dospělí účastníci série RunX platí 
startovné, z něhož organizátoři odvá-
dějí 50 korun radotínské radnici, aby 
je využila na údržbu místní zeleně. 
„Všem zájemcům o běh navíc nabízíme 
zdarma pravidelné úterní tréninky. In-
formace o jejich konání naleznou zá-
jemci na facebookové stránce RunX,“ 
uzavírá Adam Kostka. 

(buč)

TERMÍNY BĚHŮ RUNX

•  20. dubna: 12hodinový běh Slavičím údolím
•  19. června: 7,5kilometrový běh podél Berounky (T-Mobile olympijský běh) 
•  28. července: 15kilometrový běh podél Berounky
•  2. listopadu: 15kilometrový trailový závod v lese

Více informací na www.runx.cz

Běžci loni odstartovali závod RunX u Biotopu.
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Basketbalová akademie sází u nejmladších 
hráčů na gymnastiku
Basketbalová Akademie Radotín vznikla v září 2016 a je největším basketbalovým klubem v regionu jihozápadní části Prahy 
a přilehlého okolí. Čítá 176 hráčů a hráček v chlapeckých i dívčích družstvech. 

V aktuální sezóně nastupují 
mládežnická družstva v sou-
těžích minibasketbalu orga-

nizovaných Pražským basketbalovým 
svazem a barvy BA Radotín v nich háji 
chlapci U11 a U12 a dívky U12. Další 
zastoupení v podobě dívčího i chla-
peckého týmu má klub v pražském 

poháru 3 na 3, kde hrají především 
děti katergorie U10 a kde se druž-
stvu chlapců podařilo probojovat do 
březnového finále mezi nejlepší celky 
v Praze. Vlajkovou lodí BA Radotín je 
pak seniorský celek mužů BK Wolves 
Radotín hrající druhou národní bas-
ketbalovou ligu.

Z hlediska mládežnické akademie je 
dlouhodobým cílem zařadit se mezi 
nejlepší kluby v Praze, týká se to pře-
devším chlapeckých týmů. První ná-
znaky úspěchů se začínají objevovat 
už v právě probíhající sezoně u nej-
mladšího družstva U11, které se drží 
ve středu tabulky pražského přeboru 
nejmladších minižáků, přestože nastu-
puje z naprosté většiny s o rok mladší 
sestavou. 

„Akademie funguje třetím rokem a je 
stále především v rozjezdové fázi. Naše 
nejstarší kategorie nastupují teprve ve 
své druhé sezoně, mají tedy oproti kon-
kurenci, která je v Praze velká, o mnoho 

méně herních zkušeností. Mladší roč-
níky, které nastoupily do přípravek 
v prvních a druhých třídách, by už 
měly být vyzrálejší a hrát vyrovnaně se 
špičkou minibasketbalové Prahy,“ říká 
šéftrenér BA Radotín Adam Peřinka. 

Trenérský tým pracující s mládeží za-
hrnuje v současné chvíli 10 trenérů 
a trenérek včetně externistů, kterými 
jsou například i koučové z oblasti 
gymnastiky anebo tenisu. Rozvoj 
širokého spektra pohybových a ze-
jména pak koordinačních dovedností 
je jedním z hlavních opěrných bodů 
filozofie klubu při práci s nejmenšími 
basketbalisty. 

„V přípravkách, tedy u dětí začínají-
cích s basketbalem, je věnováno roz-
voji motoriky, obratnosti a koordinace 
až 70 procent času v tréninku. U starší 
kategorie U11, která už trénuje třikrát 
týdně, je dokonce jeden celý dvou-
hodinový trénink vedený gymnastic-
kou trenérkou,“ uvádí Adam Peřinka 

a dodává: „Jsme v tomto ohledu 
možná raritou, hodiny basketbalového 
tréninku nám pak pochopitelně chybí 
na hřišti v zápasech, ale věříme, že vý-
konnostní skok v pozdějším věku, kdy 
už se driluje především basketbalová 
technika, bude raketový. V současné 
době nelze dělat od prvňáčků pouze 
specializované tréninky na basketbal, 
pohybová gramotnost dětí je totiž na 
mnohem horší úrovni než v minu-
losti.“ 

Tréninkovým centrem akademie je 
především Sportovní hala Radotín, 
kde trénují všechny kategorie kromě 
přípravek. O basketbal a vstup do 
„Akademie vlků“, jak je klubu pře-
zdíváno, je zejména v posledním roce 
velký zájem, o čemž svědčí součas-
ných 161 registrovaných dětí. Většina 
z nich je z Radotína. 

Velkou zásluhu na tom má určitě vlaj-
ková loď klubu, mužský A-tým, přezdí-
vaný Wolves, který patří dlouhodobě 

mezi republikovou špičku druhé ná-
rodní ligy. Pyšnit se může tradičně nej-
vyšší návštěvností, kdy především na 
sobotních zápasech bývá pravidelně 
vyprodáno. Většinu fanoušků, z nichž 
někteří jezdí už i na venkovní utkání, 
tvoří právě rodiny s dětmi z Radotína 
a okolí, často permanentkáři. 

„Ambice má A-tým v letošní sezóně ty 
nejvyšší. Loni tým skončil těsně před 
branami finále, letos bychom druhou 
ligu už rádi vyhráli. Soustředíme se 
především na play-off, které pro nás 
začne 23. března a ke kterému je teď 
směřována veškerá energie. Tým ještě 
do konce přestupového období posí-
líme o jednoho zahraničního hráče,“ 
říká manažer klubu David Zábranský. 
Pomoci k vytčeným cílům by měli 
i dva hráči z Prahy 16. Rozehrávač 
Marek Taussig ze Zbraslavi, a přede-
vším pak radotínský rodák Jan Zídek, 
syn legendárního Jiřího Zídka, prv-
ního českého hráče v NBA. 

(bas)

Mladí basketbalisté chtějí patřit 
mezi pražskou špičku.
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KAM ZA SPORTEM V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Fotbal, 1. ČFL, Radotín
•  23. 3. v 10:15 Olympia Radotín – 

FK Loko Vltavín

Basketbal, 2. NBL, Černošice
•  24. 3. zápas play-off BK Wolves 

Radotín1)

Sportovní hala Radotín
•  9. 3. Středověký kontaktní boj
•  24. 3. Basketbal dětí U10 (3 na 3)
•  30-31. 3. Turnaj ve florbalu vozíčkářů

Pozn. 1)Aktuální informace k  zápasu 
naleznete na www.bkradotin.cz.

Volejbalisté letos oslaví 
90 let od založení klubu
Oddíl volejbalu Radotínského 

sportovního klubu v letošním 
roce oslaví jubileum: 90 let od 

svého založení. K tradičnímu půso-
bení družstev dospělých (dva týmy žen 
a dva týmy mužů) byla před čtyřmi 
roky obnovena práce s mládeží.

Pod vedením týmu zkušených tre-
nérů z řad hráčů se družstvo mlá-
deže neustále rozrůstá a v současné 
době má okolo šedesáti členů ve 

věku od 6 do 13 let. Kromě pravidel-
ných tréninků na moderních spor-
tovištích v Radotíně pořádá oddíl 
v posledním týdnu letních prázdnin 
i tradiční příměstský tábor se zamě-
řením zvláště na volejbal a beach-
volejbal. Pro srovnání úrovně hráč-
ské kvality spolupracuje s ostatními 
spřátelenými oddíly (Sokol Dobři-
chovice, TJ Vršovice, Sokol Jílové) 
a účastní se turnajů v barevném mi-
nivolejbalu mládeže.

V neděli 20. ledna takový turnaj vo-
lejbalisté uspořádali v radotínské 
sportovní hale. Zapojilo se do něj ve 
čtyřech samostatných věkových ka-
tegoriích celkem 73 dětí. Za aktivní 
asistence některých rodičů a hráčů 
oddílu RSK bylo na programu cel-
kem 87 zápasů, dle oficiálně platných 
pravidel pro tyto mládežnické sou-
těže dvou- a tříčlenných týmů. Prů-
běh většiny zápasů byl dramatický 
a o celkovém pořadí rozhodoval ve 

dvou kategoriích dokonce až výpočet 
poměru míčů.

Na závěr sportovního dne se konal 
miniturnaj čtyř týmů v šestkovém vo-
lejbalu. Družstvo RSK (Tereza a Eliška 
Urbanovy, Tereza Šošková, Kája Ka-
cálek, Kačka Vrbová, Kamila Bezdě-
ková a Julie Musilová) prokázalo svou 

individuální vyrovnanost a porazilo 
všechny své soupeře.

Příznivci volejbalu už se mohou těšit 
na 2. ročník turnaje „Radotínský Ce-
mentík“, který se koná 26. května ve 
sportovním areálu antukových kurtů 
v ulici K Lázním v Radotíně. 

(vla)
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Horymír osedlá Šemíka 
a vypukne masopust

Říkáme-li poosmé, tak zapo-
čítáváme nejen legendární 
úprk slavného vladyky z Vy-

šehradu na stejně legendárním koni 
jménem Šemík před zvůlí knížete 
Křesomysla, ale i „reciproční“ jízdy 
v opačném směru, tedy Neumětely – 
Radotín. Ty se konají v každém su-
dém roce.

Už první březnovou sobotu 2. března se koná tradiční Radotínský masopust. 
A již poosmé vyrazí bájný hrdina Horymír, jehož jméno je nerozlučně spo-
jeno s Radotínem, před vypuknutím masopustního veselí na slavnostní 
jízdu do Neumětel.

Letos datum této akce, které je nej-
blíže Horymírovu svátku, vychází 
na první březnovou sobotu. V tento 
den proběhne v půl deváté dopo-
ledne na náměstí Sv. Petra a Pavla 
v Radotíně slavnostní akt za účasti 
Horymíra a jeho doprovodu, se 
kterým se rozloučí nejen zástupci 
radnice naší městské části, ale i, 

jak doufáme, početná radotínská 
veřejnost. Malá slavnost vyvrcholí 
slavnostní fanfárou na zahájení jez-
decké sezóny roku 2019. Po slav-
nostních zdravicích vyrazí Horymír 
se svou družinou do Neumětel, kde 
předá místnímu starostovi poselství 
radotínského starosty Karla Han-
zlíka.

Ihned po deváté hodině začne ma-
sopustního veselí, k němuž patří za-
bíjačka a jiné lahůdky, které pro vás 
budou připraveny. Těšit se můžete 
i na kulturní program na pódiu u rad-
nice, tvůrčí dílnu v režii MŠ Petrklíč 

a samozřejmě také na masopustní prů-
vod v režii Divadelního spolku Gau-
dium, který vyráží od Koruny v 9.30 
hodin a k radnici dorazí o půl hodiny 
později. 

Petr Binhack, Dana Radová

Na Horymíra čeká osmá cesta přes Radotín.
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Velký bál, velká tombola a velká zábava
Kdo dal v půlce ledna přednost lyžování před účastí na tradičním radotín-
ském bálu, může litovat. V sokolovně zněla skvělá hudba, a kdo chtěl tan-
čit, měl na parketu povětšinou místa tak akorát.

Opět hrála budějovická Jaz-
zika klasické taneční melodie 
posbírané z portfolií jazzových 

autorů. A opět se zahajovalo s trubači 
a úvodním slovem radotínského sta-
rosty Karla Hanzlíka, který všechny 
přivítal, pozval na parket i do tomboly 

a neopomněl ani připomenout, že pří-
ští ročník už bude jubilejní, pětadva-
cátý.

Vstupy profesionálních tanečníků 
Hansera Raúla Estenoz Verdecii a Ma-
rie Isabel Echemendia Artiagy vždy 

trochu vytrhly bál ze středoevrop-
ského ladění. Jejich kubánské verze 
latinských tanců tak alespoň všechny 
připravily na poslední taneční blok 
s podobně laděným bandem Mescla 
orquesta. 

Kateřina DrmlováRadotínský bál se konal už po čtyřiadvacáté.
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Centrum Julie 
zve na trénování 
paměti
V rámci Národního týdne 

trénování paměti zve mezi-
generační centrum Julie na 

Zbraslavi ve čtvrtek 14. března na Den 
otevřených dveří (od 9 do 16 hodin), 
jehož součástí bude od 15 hodin před-
náška s názvem Jak trénovat paměť 
a workshop trénink paměti.

Neziskové centrum Julie působí v his-
torické vile se zahradou na Praze-Zbra-
slavi od roku 2013 a poskytuje péči 
osobám s narušenou komunikační 
schopností. V prvním patře se nachází 
Mateřská školka Julinka, která se za-
měřuje na péči o děti s poruchami řeči, 
v přízemí je Denní centrum Julie, kde 

kvalifikovaný personál pečuje o dospělé 
a seniory, kteří se nedokáží běžně do-
mluvit, ať už je důvodem cévní mozková 
příhoda nebo poranění mozku. Zároveň 
Denní centrum Julie navštěvují senioři, 
kteří nemohou či nechtějí zůstávat sami 
ve svém domově, kde se často cítí opuš-
těni a sociálně vyloučeni.

Během dne Centrum denních slu-
žeb nabízí dospělým a seniorům od-
bornou péči, zejména logopedickou 
a aktivizační (kognitivní hry, trénink 
paměti, fyzioterapie, muzikoterapie, 
arteterapie…), ale zejména se snaží 
o vytvoření motivujícího a příjem-
ného prostředí ve společnosti dětí 

v rámci společných ranních sezení 
či projektových dopolední (výtvarné 
činnosti, čtení, zpěv, hry, práce na za-
hradě).

Snahou je propojením Centra denní 
péče a speciální logopedické školky 
navázat na tradiční model rodiny 
s mezigeneračním soužitím, který na-
bízí vlídnou atmosféru sounáležitosti 

a kontinuity. Mezigenerační setká-
vání poskytuje nenahraditelné obo-
hacení v době, kdy se přirozené vazby 
mezi generacemi narušují vlivem 
životního stylu. Kontakt s dětmi vy-
volává u dospělých a seniorů ochra-
nitelské a pečující sklony vedoucí 
k posílení motivace k účasti na vlast-
ním životě. Pro děti zase znamená 
set kávání se seniory přijímání stáří 

bez ostychu a s porozuměním. Spo-
lečně aktivně prožité chvíle přispívají 
ke zlepšení fyzického, citového i kog-
nitivního rozvoje.

„Pobyt v Denním centru Julie je pro 
mne milým zpestřením a životabu-
dičem. Společné chvíle strávené při 
aktivitách s dětmi jsou neuvěřitelně 
povzbuzující. Působí tady skvělí 
lidé, kteří mi pomáhají nejen se 
plně aktivně věnovat zlepšení mých 
poúrazových hendikepů, ale dodá-
vají i příjemný pocit sounáležitosti, 
který je, zejména po smrti mého 
manžela, velmi důležitý,“ svěřuje se 
klientka Kateřina (po cévní mozkové 
příhodě, 67 let).

Zájemci, kteří se chtějí o mezigene-
račním centru na Zbraslavi dozvědět 
více, mohou přijít v Den otevřených 
dveří 14. března (od 9 do 16 hodin) 
nebo zavolat na telefon 602 422 318. 
Více informací získáte také na  
www.vjednomdome.cz. 

Hedvika Šebková

V centru Julie se setkávají lidé napříč generacemi.
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Klub Radotín připravil několik zajímavých akcí
Klub Radotín, nabízející pomoc 

dětem a mládeži především ve 
věku od 12 do 19 let, má za sebou 

pestré měsíce. „Společně jsme navštívili 
JumpPark, přichystali jsme program na 
Den otevřených dveří, představili klub 
na školách, užili si filmová odpoledne, 
něco nového se naučili v tvořivé dílně,“ 
říká Jana Rosulková, sociální pracovnice 
Klubu Radotín. Kromě toho se klienti 
klubu zúčastnili Havelského posvícení, 
uspořádali halloweenskou párty a vyra-
zili na pobyt do hor. 

Hlavní akcí klubu v druhé polovině loň-
ského roku byl Den otevřených dveří, 
který představil jeho činnost s pomocí 

tvořivého spray-artového workshopu 
a vyrábění placek s vlastním designem. 
Kromě zábavy akce nabídla i možnost 
popovídat si s pracovnicemi Klubu Ra-
dotín či si prohlédnout jeho prostory 
v Loučanské ulici kousek od vchodu do 
školní družiny.

V říjnu klub prošel auditem a zís-
kal ocenění standardů kvality České 
asociace streetwork. „Audit hodnotí 
především kvalitu poskytovaných so-
ciálních služeb a přikládá se mu mezi 
nízkoprahovými službami velká váha. 
Kvalita se posuzuje podle mnoha kri-
térií, například jak jednáme se zájemci 
o službu či jak chráníme jejich práva. 

Můžeme s potěšením oznámit, že 
Klub Radotín prošel s 98 procenty ze 
sta,“ uvádí Jana Rosulková.

V půlce listopadu vyrazili pracovnice 
klubu s některými dětmi na pětidenní 
REP – resocializační pobyt. Projekt 
pomáhá v posílení psychosociálních 
a komunikačních dovedností účast-
níků s pomocí aktivit zaměřených na 
podporu sebepoznání, zvládání zátě-
žových situací a ve zlepšení komuni-
kace jak s vrstevníky, tak s dospělými 
(učiteli, rodiči). Pomocí zážitkových 
technik pozitivně ovlivňuje skupino-
vou normu a napomáhá k prevenci 
sociálně nežádoucích jevů. 

Na závěr roku se Klub Radotín zaha-
lil do vánoční atmosféry, program byl 
nabitý tvořením svíček, mýdel, ozdob 
a také pečením cukroví. Jeho klienti 
se účastnili mikulášské párty s dalšími 
pražskými nízkoprahovými kluby, 
kde byl připraven hudební program, 
turnaj ve fotbálku, tvořivé workshopy 
a mikulášská nadílka. „V klubu jsme si 
uspořádali vlastní vánoční párty, kde 
se rozdávaly dárky v podobě sportov-
ního vybavení, knížek, her, které může 
každý v klubu používat zdarma,“ do-
plňuje Jana Rosulková.

Od ledna došlo k úpravě úterních ote-
víracích hodin. V tento den je klub 

mezi 13. a 18. hodinou k dispozici 
mladším dětem od 9 do 12 let. 

V únoru radotínský klub pozval své 
klienty na akce zaměřené na sociální 
sítě a jejich ochranu soukromí. Věno-
valy se zabezpečení údajů na sítích, ale 
i dalším příbuzným tématům. Napří-
klad tomu, co může rozpoutat jedna 
„jiná“ fotka a proč jsou pro nás soci-
ální sítě důležité. 

Klub se také připravuje na svou vel-
kou akci, na 10. ročník Radotínského 
happeningu. Odehraje se v červnu ve 
skate parku v Radotíně. 

(klr)


