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Slovo starosty

Ano, je to již 70 let, co i obce, které 
jsou dnes městskými částmi našeho 
správního obvodu, naplno zasáhlo 
válečné běsnění. Stalo se tak v samém 
závěru války, počátkem května 1945. 
Boje v Lahovicích, Radotíně, Velké 
Chuchli a Zbraslavi významně přispěly 
k úspěchu Pražského povstání.

Praha samozřejmě nebyla jediným 
(a ani prvním) místem v Protekto-
rátu Čechy a Morava, kde vypuklo 
ozbrojené povstání. Pro ustupující 

německé jednotky však měla klíčo-
vý význam. Evakuace armád Střed 
(Mitte) měla probíhat právě přes tento 
komunikační uzel. Proto jej Němci 
chtěli za každou cenu udržet ve svých 

rukou. A proto se revoluční bojovníci 
při soutoku Vltavy a Berounky utkali 
s mnohem silnějším protivníkem, než 
původně čekali. Jejich boj však nebyl 
marný. Německé jednotky zdrželi svým 
odporem dostatečně dlouho a zabránili 
jim tak obsadit vnitřní Prahu.
Voláme všechny Čechy

Admirál Dönitz prohlásil 4. května 
Prahu za lazaretní město, aby zde 
udržel klid (o tři týdny dříve jím však 
Praha byla vyhlášena pevnostním 

městem, které mělo být 
hájeno všemi prostřed-
ky jak proti vnějšímu, 
tak proti vnitřnímu 
nepříteli). 

V rozjitřené atmo-
sféře strachu na obou 
stranách a zároveň ob-
rovské naděje místních, 
že se konečně přiblížil 
okamžik osvobození, 
sna hy ok upač n í ho 
vedení uk l idnit at-
mosféru působily spíš 
jako roznětka. Všude. 

K večeru téhož dne zachvátilo Prahu 
strhávání německých nápisů, firem-
ních štítů a dvojjazyčných orientačních 
cedulí úřadů, škol, tramvají. A všichni 

Konec války u soutoku řek

Co se letos vybuduje v Radotíně
Městská část Praha 16 má i pro 

letošní rok naplánovanou celou řadu 
investičních akcí – ať již z vlastního 
rozpočtu, nebo z peněz, které se poda-
řilo získat z jiných zdrojů.

Jedna ze staveb je již dokončena: 
rozšíření parkoviště u Biotopu Rado-
tín v prostoru základní školy. I zde 
jsou, stejně jako na loni otevřeném 
parkingu, pojezdné plochy řešeny 
v kombinaci zámkové dlažby a štěrku. 
Koupaliště tak má pro novou sezonu 
k dispozici dalších 28 parkovacích 
míst. Areál však před létem čekají 
i další úpravy: již jsou zde osazeny 
venkovní toalety – jedna buňka pro 
ženy, druhá pro muže. Upraven bude 
i letní vstup, k němuž přibude třetí 
buňka coby sezonní kasa. 

Na jiné akce již proběhlo, či je právě 
ukončováno, výběrové řízení. Tak je 
tomu v případě instalace vzduchotech-
nického zařízení do bytů, v nichž byly 

naměřeny zvýšené hladiny radonu. 
Tyto úpravy se budou týkat 42 bytů. 
Jejich cílem je snížení výskytu zmí-
něného plynu na hodnoty pod 200 Bq 
při současném zajištění tepelné poho-

dy v obytných místnostech. Práce by 
měly být hotovy nejpozději do listopa-
du tohoto roku.

Do podzimu by se měla ukončit 
i další etapa zateplování bytových 
domů na starém sídlišti. Ta se ten-
tokrát bude týkat čísel popisných 
1069 – 1071. I u nich bude barevné 
řešení pláště navazovat na již dokon-
čené části – vše vychází z původní 
studie nového vzhledu Sídliště. 

Další plánované akce 
se týkají rekonstrukce 
fontány v parku před 
hotelov ý m domem, 
opravy lávky pro pěší 
přes potok v ulici Pr-
vomájová a další lávky 
o něco výše proti prou-
du. Co se týče nové po-
doby fontány, čeká se, 
jaké řešení navrhnou 
oslovené firmy. Nemě-
lo by jít jen o opravu 
sáknoucího bazénu, 
ale i celkově estetičtější 

výraz celé stavbičky, u níž by zároveň 
měla být co nejsnazší údržba. U lávek 

E-Aukce pro občany 
a podnikatele

Ještě stále se divíte, kolik každý měsíc 
platíte za elektřinu a plyn? To pak asi ne-
patříte k těm více než 300 domácnostem, 
které díky radotínské radnici šetří i více 
než 30 % svých původních nákladů!  

První elektronickou aukci pro ob-
čany a podnikatele v regionu Prahy 16 
uspořádala radotínská radnice ve spo-
lupráci se společností eCENTRE v ro-
ce 2013. Ti, co neváhali a přihlásili 
se, nelitovali: celková úspora pro 299 
domácností činila více než 3,6 mili-
onu korun a průměrně 27,85 % z cen 

Letošní rok, a především začátek 
měsíce května, je pro celou Evro-
pu obdobím významného jubilea. 
Již sedmdesát let uplynulo od 
posledních bojových operací spo-
jeneckých armád na evropském 
bojišti v rámci 2. světové války, 
vedoucích k definitivní porážce 
hit lerovského Německa. Právě 
oblasti středních Čech a Prahy 
se staly posledními místy odporu 
fašistických okupantů, proti kte-
rým povstali naši otcové, dědové, 
předci. Boj o Český rozhlas na 
Vinohradské třídě a úpěnlivé vý-
zvy o pomoc linoucí se z ampliónů 
odstartovaly Pražské povstání.

Snad každá pražská čtvrť má 
svoji historii spojenou s událostmi 
z před sedmdesáti lety, svoje míst-
ní hrdiny a oběti. Hrdiny, kteří se 
i přes vidinu blížícího se konce 
války v podobě nezadržitelného 
postupu Rudé armády a americ-
kých jednotek od západu, nebáli 
nasadit a položit svoje životy za 
svobodu a lepší zítřky svých ro-
din a spoluobčanů. I oblasti na 
jihozápadním předměstí Prahy na 
soutoku Vltavy a Berounky, místa 
dnešních městských částí správ-
ního obvodu Prahy 16, se staly 
významnými lokalitami, kde do-
šlo z hlediska Pražského povstání 
k velice významným historickým 
událostem. O mnohých se můžete 
dozvědět z článků, autentického 
vyprávění a přetisku dobových 
fotografií v aktuálním květnovém 
vydání Novin Prahy 16, jež máte 
právě v rukách. 

Při této příležitosti si s úctou 
vzpomeňme na všechny oběti šest 
roků trvajícího nejstrašlivějšího 
a nejhrůznějšího válečného běsně-
ní v historii lidstva, které přineslo 
zmaření milionů a milionů nevin-
ných lidských životů. Ať je naše 
vzpomínka a úcta při probíhajícím 
výročí Pražského povstání a pře-
devším při oslavách a pietních ak-
cích k 70. výročí ukončení druhé 
světové války v Evropě všudypří-
tomná. Čest jejich památce. 

Sobota 23. května:
Opět na rodeo!

Už tradiční součást bohaté kulturně 
sportovní nabídky v Radotíně Velké 
radotínské rodeo o Senátorský pohár 
je opět „na dostřel“! Rodeový „mazec“ 
vypukne 23. května už v 10.00 hodin 
dopoledne.  

Diváci se mohou těšit na pestrou 
paletu dobytkářských i rychlostních 
disciplín – o vzrušující okamžiky 
nebude pochopitelně nouze. Všechny 
detaily programu se diváci včas dozvě-
dí z tradičních žlutočerných plakátů. 

Přestože se dnes 
setkáváme s tím, 
že pro převážnou 
část naší popu-
lace je II. světová 
v á l k a  p o u h o u 
kapitolou v děje-
pise, její odkaz je 
v kontextu sou-

časného geopolitického vývoje pro 
naši budoucnost stále významnější. 
Neustále se snažíme pochopit, jak se 
mohlo stát, že hrstce demagogů, kteří 
využili ekonomické a politické situace, 
se podařilo ovládnout národ Johanna 
Sebastiana Bacha, Friedricha Schillera, 
Göteho, Kanta a způsobit nejhrůznější 
tragédii v dějinách lidstva. 

Není snadné si přiznat, že na zákla-
dě aktuálního dění ve světě se může-
me velmi snadno dostat do situace, 
která před 70 lety vyústila ve váleč-
nou apokalypsu. Ano, mám na mysli 
posilování extrémistických tendencí 
ve společnosti, mám na mysli naši 
lhostejnost k tradicím z nichž vzešel 
tento stát. Mám na mysli i obsahovou 
povrchnost současné společnosti, 
v níž si mnozí neuvědomují, že víra 
v základní hodnoty lidstva, demo-
kracii a svobodu, mají vždy daleko 
zásadnější význam, než je touha po 
politické či ekonomické moci.

Jako bychom zapomněli na to, jaké 
utrpení a kolik lidských životů pro-
vázelo obhájení naší samostatnosti, 
svobody a skutečné demokracie. Je asi 
přirozené, že se tato fakta z naší paměti 
pomalu vytrácejí, stejně tak jako váleč-
né hrůzy. Troufám si však říct, že za-
pomínat anebo zcela ignorovat příčiny 
války je velice ošidná záležitost, jelikož 
pouze tak můžeme pochopit opravdo-
vou hodnotu svobody a míru.  

Pokud si dokážeme připomínat 
výročí ukončení II. světové války, 
pak je důležité si i připomenout, že 
máme morální povinnost vůči lidem, 
kteří položili život za naši současnou 
svobodu, abychom ji chránili a nikdy 
nezradili. Nezradit mimo jiné zname-
ná nezapomenout a chránit to, proč 
miliony lidí ve válce zemřeli. 

Varujme se ve společnosti před 
lidmi zpochybňujícími hrdinství těch, 
kteří padli za mír nejen v této zemi. 
Varujme se toho, abychom zpochyb-
ňovali úlohu a rozhodnutí těch, kteří 
v tehdejší nelehké době bojovali za 
navrácení naší politické svobody 
a dejme jasně najevo svou hrdost 
a sounáležitost ke své vlastí a úctě 
k padlým. Máme být na co hrdi.

 



Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce:
»  V letošním roce bude rozděleno 1,1 miliardy korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové
    domy v Praze.
»  Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeb
   (energie) o min. 20 % (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
»  Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
»  Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
»  Jednoduchá administrativa programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
»  Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace,
   3 týdny na vyplacení dotace.
»  Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické 
    parametry.
»  Výše dotace u rodinných domů až 50 %, u bytových domů až 20 % z výdajů, maximální výše podpory u rodinných
   domů je 5 milionů Kč, u bytových 10 milionů Kč.
»  Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je
   zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (to se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku
   a zajištění odborného technického dozoru).
»  Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.
»  Žádosti mohou žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12.00 hodin tamtéž.
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je úkol jasný – sanovat a zpevnit mos-
tové těleso i zábradlí. 

Podstatně větší stavbou bude Místo 
u řeky, které by mělo změnit podobu 
okolí lávky přes Berounku mezi vy-
ústěním potoka a bývalým zahrad-
nictvím. Oproti původní představě je 
projekt propojení náměstí Sv. Petra 
a Pavla s řekou posunut o přibližně 
8 metrů proti proudu. To proto, že 
musí ponechat prostor pro nový most, 

který by se měl během příštího či po 
něm následujícího roku zbudovat 
vedle toho stávajícího. Zahrne však 
navíc i úpravu náplavky u potoka. 
A jak by to mělo do konce podzi-
mu u lávky vypadat? Náměstí mezi 
školou a kostelem se propojí s cyk-
lostezkou velkou otevřenou vyhlíd-
kou, která bude sestupovat směrem 
k řece ve třech terasách. Na první by 
se měly odehrávat společenské akce 
a trhy, druhá, s lavičkami by měla 
být odpočinková, třetí se již propojí 
s cyklostezkou a bude plnit i funkci 
informační plochy.

Samotnou cyklostezku čeká její 
protažení – na Rymáni se ve směru 
od Černošic protáhne až k „panelce“ 
a dostane asfaltový povrch. Tady bude 
výběrové řízení vyhlášeno až po uza-
vření nájemní smlouvy k pozemku, 
který leží pod částí cyklotrasy.

Hotový je i projekt rekonstrukce ur-
nového háje. Ten by měl získat bezba-
riérový přístup a pohodlnější cesty. 

Developer Centra Radotín, firma 
VCES, již dodala přislíbenou pro-
jektovou dokumentaci pro výstavbu 
nového parkoviště v ulici Na Betonce. 
To by mělo do budoucnosti nahradit 
rezidentům parkovací plochu v místě 
chystané bytové výstavby. 

Projektová dokumentace se zpra-
covává i pro krytý bazén plánovaný 

v areálu školy, ten by se však začal sta-
vět nejdříve za rok. Dotace je naopak 
schválena pro rozšíření školní jídelny. 
Na přístavbu školy jako takové, která 
je naplánovaná nad zadním pavilónem 
II. stupně, prozatím peníze nejsou.

Projektantům se bude zadávat také 
příprava dokumentace výstavby nové 
hasičské zbrojnice pro JSDH Radotín 
v místě bývalé mateřské školy, tzv. 
„dřeváku“. 

Od tepelného auditu budov by se 
měly odvíjet i žádosti 
o dotace (tentokrát 
ze Státního fondu ži-
votního prostředí) na 
zateplení knihovny, 
kulturního střediska, 
kina, základní školy, 
domu s pečovatelskou 
službou Na Benátkách 
a st ropů mateřské 
š koly  na  ná mě s t í  
Os vobod i te lů .

Stavba, u níž je 
investorem Hlavní 
mě s to  P r a h a ,  a l e 
pro radotínské je asi 

nejdůležitější ze všech, je doplňování 
technické vybavenosti, hlavně kana-
lizace. Probíhající etapa v Otínské 
ulici má dokončení naplánováno na 
letošní červen a je předpoklad, že 
se ještě v tomto roce podaří zahájit 
práce v ulici Lošetické. Zda k tomu 
opravdu dojde, záleží na tom, jak 
rychle se investorovi podaří stavbu 
připravit, peníze v rozpočtu však jsou 
již vyčleněny.

Další městskou investicí, pro niž 
Městská část Praha 16 zpracovávala 
projektovou přípravu, budou proti-
povodňová opatření v Šárově kole. 
V nejbližší době by Praha měla vy-
psat výběrové řízení. Zde ale zatím 
není v rozpočtu hl. m. Prahy zcela 
konkrétně delimitovaná částka na 
její realizaci. „Budeme se snažit 
za podpory pověřené radní hl. m. 
Prahy RNDr. Plamínkové vyzískat 
z rozpočtovaných více jak 200 mil. 
Kč určených na financování dopl-
ňování a rozšiřování ochrany před 
povodněmi neochráněných lokalit 
na území hl. m. Prahy, částku na 
rea l izaci ochrany právě Šárova 
kola,“ přibližuje radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. 

Zpracovává se i projekt pro ochranu 
oblasti na Rymáni, která by měla být 
řešena částečně valem, částečně zdí. 

Co se letos vybuduje v Radotíně

Zraněný opilec
Při běžné hlídkové činnosti prováděné 9. dubna na náměstí Osvoboditelů v Ra-
dotíně spatřila ve 20.30 hod. autohlídka na lavičce před obchodním centrem 
Berounka muže, který vykazoval zjevné známky silné opilosti – byl při vědo-
mí, ale nebyl schopen chůze a velmi špatně komunikoval,  měl pohmožděnou 
hlavu v oblasti čela a silně krvácel z poraněného rtu. Na základě zjištěného 
zdravotního stavu byla na místo ihned přivolána ZZS hl. m. Prahy. Orientační 
dechovou zkouškou na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu bylo u muže na-
měřeno 3,11 promile alkoholu v dechu. Zraněný muž byl následně převezen ZZS 
hl.m. Prahy na traumatologické oddělení FN v Motole.

Na útěku z diagnostického ústavu
Pěší hlídka zpozorovala 10. dubna v 7.05 hod. při běžné hlídkové činnosti v ulici 
U Starého stadionu v Radotíně mladou ženu, kterou již z minulosti dobře znala 
a o níž měla, dle veřejně dostupné evidence celostátního pátrání Policie ČR,  
informace, že je od 9.4.2015 pohřešovaná. Hlídka mladou ženu vyzvala k pro-
kázání totožnosti; napoprvé uvedla, že žádné osobní doklady nevlastní a údaje 
k možnému ověření své totožnosti si nepamatuje. Pak sdělila údaje, na jejichž 
základě byla provedena lustrace v databázi osob hledaných Policií ČR s pozi-
tivním výsledkem. Mladá nezletilá žena (chovankyně diagnostického ústavu 
na útěku) po zákonném poučení následovala hlídku na nedalekou okrskovou 
služebnu Městské policie hl. m. Prahy, kde si jí následně převzala Policie ČR 
k přijetí dalších opatření.

Poctivý nálezce notebooku
Autohlídce Městské policie hl. m. Prahy Radotín předal 12. dubna v 9.00 hod. 
v ulici U Včely na Zbraslavi poctivý nálezce tašku s notebookem Lenovo 
IdeaPad včetně příslušenství s tím, že ji poblíž nalezl zapomenutou na veřejné 
lavičce. Strážníkům se podařilo následně získat informace o majiteli, kontakto-
vat ho a vyrozumět o nálezu. Šťastný majitel si ještě týž den notebook převzal na 
okrskové služebně v Radotíně. 

E-Aukce pro občany 
a podnikatele

elektřiny a plynu (u elektřiny 30,84 % 
a u zemního plynu 22,17 %). U pod-
nikatelů (zejména místní živnostníci) 
bylo dosaženo neuvěřitelné průměrné 
úspory - u elektřiny přes 
50 % a u plynu okolo 20 % 
(např. podnikatel z Ra-
dotína při měsíční záloze 
60 785 Kč ušetřil za elektři-
nu za rok 140 220 Kč a při 
měsíční záloze 10 000 Kč 
ušet ř i l za plyn za rok 
33 295 Kč. Dohromady tedy 
díky e-Aukci zaplatil za jeden 
rok celkem o 173 515 Kč méně!).

V loňském roce byla e-Aukce opa-
kována a výsledky opět mile překva-
pily: všichni přihlášení dosáhli úspory 
nákladů, a to u obou soutěžených 
komodit. V případě elektřiny činila 
průměrná úspora 16,49 %, u plynu 
dokonce 26,46 %. Ve finančním vy-
jádření účastníci 2. e-aukce ušetří za 
2 roky odběrů od vítězného dodavatele 
v průměru více než 3500 Kč na elektři-
ně a více než 7700 Kč na plynu, a to za 
každé odběrné místo.

„Vzhledem k popsaným úspěchům 
se i letos dohodlo vedení Městské 
části Praha 16 s eCENTRE, a.s. na 
uspořádání další elektronické aukce 
pro všechny občany i podnikatele 
z Radotína, regionu Prahy 16, pří-
padně i okolních obcí. Navíc letos 
končí 2leté smlouvy z první aukce 
a my chceme našim lidem i živnost-
níkům opět umožnit snížit jejich ná-
klady na obě komodity,“ vysvětluje 

starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Zájemci budou mít čtyři termíny 

v druhé polovině května (vždy pondělí 
a čtvrtek odpoledne), kdy budou moci 
zajít do Kulturního střediska Radotín, 
předložit všechny důležité podklady 
(zejména kopie stávajících smluv a vy-
účtování) a dohodnout se na účasti 
v e-Aukci. Tato možnost platí jak pro 

nové zájemce, tak i pro stá-
vající klienty, kterým končí 
2letý kontrakt z 1. e-Aukce, 
pokud se již sami v minu-
lých měsících nepřihlásili do 
opětovného zařazení.

Sa motná internetová 
aukce proběhne na kon-

ci června 2015 a v průběhu 
letních měsíců budou spo-

lečností eCENTRE připraveny 
smlouvy s novým dodavatelem – 
avšak pouze pro ty, pro které bude vy-
soutěžená cena lepší než ta dosavadní. 
Pokud byste díky e-Aukci neušetřili, 
můžete nadále zůstat u dosavadního 
dodavatele! 

Podrobné informace najdete v letáku 
na straně 12 tohoto vydání Novin 
Prahy 16.

Společnost eCENTRE od března 
roku 2013 obsloužila již více než 
25 000 spokojených domácností, 
kterým ušetřila za energie více než 
300 milionů korun. E-Aukcí pořá-
daných touto společností se již zú-
častnili obyvatelé více než 500 obcí 
v rámci celé ČR. Mezi spokojené 
klienty eCENTRE patří také mnohé 
městské části Prahy – např. Praha 1, 
Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6, 
Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 11 
a samozřejmě také Praha 16.

votního prostředí ČR elektronicky 
od 15. května, potřebné dokumenty 
žadatelé dodají na příslušné krajské 
pracoviště SFŽP do 5 dnů od podání 
elektronické žádosti. Oproti minulým 
výzvám ubyde povinných dokumentů 
při podání žádosti, protože některé 
z nich budou vyžadovány až v okamži-
ku doložení realizace opatření, tedy až 
na konci celého procesu. Příjem žádostí 
skončí 31. října, pokud nebudou vyme-
zené prostředky vyčerpány dříve.

Ministerstvo životního prostředí 
a Státní fond životního prostředí spusti-
ly od 1. dubna výzvy pro rodinné domy 
v celé ČR a pro pražské bytové domy. 
U rodinných domů si mohou žadatelé 
požádat o dotaci ve stovkách tisíc ko-
run, pro ty bytové půjde i o miliony. 

Program prošel i pro letošní rok 
několika změnami s cílem jedno-
duššími podmínkami rozšířit okruh 
žadatelů o dotaci.

Žádosti přijímá Státní fond ži-

Nová zelená úsporám – dostupnější dotace
Během letošního roku budou vyhlá-

šeny výzvy pro rodinné a bytové domy. 
Další výzvy k předkládání žádostí 
v rámci podprogramu rodinné domy 
budou pokračovat každý rok až do roku 
2021. Výzvy pro bytové domy budou 
vyhlašovány každoročně až do roku 
2019. Pro budovy veřejného sektoru se 
předpokládá opakované vyhlašování 
výzev od roku 2019 do roku 2021.

Více na www.novazelenausporam.cz

Nové průkazy
Úřad práce ČR začal již 1. dubna 

vydávat nové průkazy osoby se zdravot-
ním postižením (průkaz OZP).

Průkaz má podobu plastové kar-
tičky, obdobně jako občanský nebo 
řidičský průkaz. Je odolný proti po-
škození a chráněný vůči padělání. 

Do konce března vydával Úřad práce 
ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, 
stejně jako průkazy mimořádných vý-
hod, které do konce roku 2011 vydávaly 
obecní úřady, platné do 31.12.2015. 

„K tomuto datu skončí platnost 
všech průkazů. Jejich držitelé, kterých 
je přibližně 230 tisíc, už tak nebudou 
moci, v případě, že si včas nezajistí 
jejich výměnu, využívat žádné benefity 
a nároky, které jim z vlastnictví prů-
kazu vyplývají. A to do doby vydání 
nového dokladu,“ upozorňuje Kateřina 
Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR. 

Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, 
aby nenechávali vše na poslední chvíli 

a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve 
frontách na konci roku. Zároveň ale 
není nutné, aby chodili na úřad hned 
nyní, pokud platnost jejich průkazu 
nekončí v nejbližší době. 

Co je třeba k novému průkazu
Pro účely vydání nového průkazu 

OZP je třeba doložit aktuální fotogra-
fii, která odpovídá formátu podobizny 
určené na občanský průkaz (rozměr 
35x45 mm). Zároveň musí držitel 
průkazu prokázat svou totožnost 
občanským průkazem. Ti, jimž byl 
přiznán průkaz OZP po 1.1.2014, ne-
musí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, 
aby pouze doložili úřadu fotografii 
a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážce. 

Držitelé průkazů mimořádných 
výhod (kartonové průkazy, které vy-
dávaly obecní úřady do konce roku 
2011) a dočasných průkazů OZP, 
vydávaných podle legislativy účinné 
do 31.12.2013, musí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP“. Až poté jim 
může Úřad práce ČR průkaz v nové 
podobě vydat.

Volné místo. Úřad městské části Praha 16 
vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozici 
referenta/referentky Odboru sociálního, 
Úseku sociálně právní ochrany dětí. Při-
hlášky je třeba doručit nejpozději do 
18. května do 12.00 hodin. Podrobnosti 
a požadavky naleznete v Portálu práce na 
www.praha16.eu. 
Uzavírka ulice Lesáků ve Zbraslavi. V rám-
ci stavby „Rekonstrukce kanalizace“ je až 
do 31.5.2015 úplně uzavřena ulice Lesáků 
v úseku: K Vejvoďáku – po čp. 1506. Práce 
realizuje společnost STAMET, s.r.o.
Uzavírka c yklostezky v Radotíně.  
V rámci kulturní akce „Pohádkový les 
pro MŠ Radotín“ dojde dne 20. května od 
9.00 do 11.30 hodin k uzavírce cyklistické 
stezky A 1 a navazující cyklistické trasy na 
levém břehu Berounky v úseku: lávka přes 
Berounku – Říční lázně. Trasa je odkloně-
na do ulice Loučanská a K Lázním. Pořa-
datelem akce je Jitka Kadečková.
Uzavírka cyklistické trasy. V rámci dvou 
akcí letošního Radotínského pábení bude 
v Radotíně v druhé polovině května 
uzavřena část stezky – cyklistické trasy 
na levém břehu Berounky v úseku: cca 
350 m za lávkou přes Berounku – Říční 
lázně. Nejprve to bude v rámci sportovně 
kulturní akce „Velké radotínské rodeo“ 
(23. května od 8.00 do 19.30 hod., pořa-
datelem akce je TarpanClan o.s.). Kulturní 
akce „Velký dětský den“ (pořadatelem akce 
je Městská část Praha 16) si 30. května od 
12.00 do 19.00 hodin vyžádá totéž doprav-
ní opatření. Cyklistická trasa bude v obou 
případech odkloněna do ulice K Lázním 
a K Berounce. 
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Konec války u soutoku řek
přemýšleli, co bude dál. Vyvrcholí 
vše generální stávkou? Poklidným 
státním převratem, nebo ozbrojeným 
povstáním? Radotínští se ještě těšili, 
že půjdou do kina, které bylo jako 
obvykle vyprodáno…

Ale ráno 5. května, kdy se Praha 
probudila do pošmourného rána, 
zahájil hlasatel vysílání Rundfunk 
Böhmen und Mähren slovy „Je sechs 
hodin!“ Drobný vtípek zadal podnět 
ke vzrušeným diskuzím, které se v do-
poledních hodinách vedly všude na 
ulicích. Začaly se vyvěšovat českoslo-
venské vlajky, v Radotíně zavlály i na 
vrcholu osmdesátimetrového cemen-

tárenského komína a na trigonomet-
rické věži na Klapici. 

Pár minut po půl jedné odpoledne 
zazněla z přijímačů dnes již legen-
dární výzva: „Voláme českou policii, 
české četnictvo a vládní vojsko na 
pomoc Českému rozhlasu.“ Volá-

ní o pomoc definitivně rozpoutalo 
spontánní akci – muži v uniformách 
v Praze i okolí uposlechli výzvy beze 
zbytku. Například dva radotínští 
strážníci hned na kole odjeli do Prahy 
(v době hloubkových náletů bylo bez-
pečné jezdit do Prahy pouze na kole). 
Cestou ještě byli požádáni o pomoc 
při odzbrojování německé posádky 
v malochuchelských lázních v počtu 

40 mužů – zajatce i střelivo přivezli do 
Štefánikových kasáren na Smíchově, 
kde sídlilo oblastní odbojové vojenské 
velitelství. 

Brzy po obědě se u radotínského 
hostince U Hamanů shromáždilo asi 
50 občanů, někteří si přinesli po celou 
válku pečlivě ukrývané zbraně. Přímo 
v hostinci, kde byl ubytován německý 
strážní oddíl, bylo zajato 12 vojáků. 
Jejich velitel pak musel venku na ulici 
přítomným předvést obsluhu uko-
řistěného kulometu. Dostatečně vy-
zbrojeni, začali místní s internováním 
obyvatel německé národnosti a kola-
borantů v budově měšťanské školy.

Ve Zbraslavi po ustavení revoluč-
ního místního národního výboru 
nejprve jeho vojenští zástupci vyzvali 
německého místního velitele v obecné 
škole, aby s celou svou jednotkou složil 
zbraně, což učinil bez delšího váhá-
ní. Zbraně od 161 osob byly uloženy 
v šatlavě radnice. U Husova sboru se 
poté podařilo odzbrojit motorizova-
nou skupinu Wehrmachtu přijíždějící 
od Mníšku. Do výzbroje tak přibylo 
80 pušek, několik automatických zbra-
ní, 2 auta s barely benzinu – jedno bylo 
odesláno do Prahy. Další nákladní auto 
bylo odvezeno do Radotína, tři další 
poškozené se použily na barikády.

Členové radotínského hasičského 
sboru, kteří se odpoledne sešli ve své 
zbrojnici u přívozu, zadrželi spolu 
s dalšími občany auto s německými 
vojáky. Jejich zbraně předali radotín-
skému revolučnímu vedení, auto bylo 
použito pro spojovací službu.

Radotínské jednotky měly poprvé 
zasahovat v půl páté odpoledne v Tře-
botově, kam jely pomoct odzbrojit 
tamní posádku, která odmítala složit 
zbraně, ještě před jejich příjezdem 
se však německý velitel vzdal přímo 
starostovi. Odevzdanými zbraněmi 
byly poděleny Radotín, Kosoř a Horní 
Černošice. O něco později se podařilo 
zajmout i vojáky ze dvou menších ubi-
kací v Lahovicích. 

K večeru měla Zbraslav první 
mrtvé – došlo zde k přestřelce s jed-
notkou SS ubytovanou na zámku. Její 
velitel odmítl vyjednávat s civilisty, 
vojenským velitelům jednotlivých 
zbraslavských oddílů a parlamen-
tářům z Radotína a ze Smíchova se 
však nakonec podařilo ho přesvědčit, 
že odpor nemá smysl. Po odzbrojení 
posádky, vyzbrojení vlastní jednotky 
a odeslání zbraní na pomoc Praze byla 
ve vile Maria po krátké přestřelce od-
zbrojena Hitlerova mládež v počtu asi 
80 osob a zajištěni všichni místní Něm-
ci i Češi, kteří s nimi spolupracovali. 
Kolem 21. hodiny přijel z Prahy generál 
Karel Mejstřík a převzal velení.

O půl hodiny dříve se objevil v Ra-
dotíně diverzní průzkumný oddíl 
vlasovců se čtyřmi tanky T-34 a osm-
desáti vojáky pod vedením majora 
Kostěnka. Odmítli v noci postupovat 
dále na Prahu a zůstali v Radotíně.
Krvavé boje

K večeru se začala situace zhoršovat 
od jihu. Telefonická služba v radotín-
ském elektrárenském svazu dostávala 

zprávy o pohybu silných obrněných 
a motorizovaných jednotek SS táhnou-
cích z Benešovska směrem ku Praze. 

Generál Schörner vyčlenil k již-
nímu útoku na Prahu síly svazku 
SS-Kampfverband Wallenstein, které 

postupovaly ve dvou bojových sku-
pinách. Východní měla zaútočit na 
Krč a Pankrác, jižní postoupit přes 
Zbraslav na Smíchov. K nim se měly 
připojit i jednotky rozbité 2. tankové 
divize SS ustupující po plzeňské sil-
nici. Ty ale byly napadeny vlasovci 
a stáhly se na západ směrem k Ame-
ričanům. Všechna vojska se měla do 
rána 6. května soustředit na okrajích 

Prahy a za úsvitu zahájit z několika 
směrů koncentrovaný útok podpo-
rovaný letectvem a vstřícnými útoky 
německých sil v Praze. 

Stráž na jižním okraji zbraslavského 
nádraží hlásila, že ve večerních hodi-
nách čelo pancéřové jednotky, když 
narazilo na hájenou překážku na silni-
ci u Zbraslavi II., zastavilo a vrátilo se 
do prostoru kamenolomů.

V půl dvanácté v noci z 5. na 6. 
května zazněla první z mnoha výzev 
ke stavění barikád; vojenský velitel 
v Radotíně Ota Martínek vyhlásil 
všeobecný bojový poplach – bylo 
třeba posílit bojové jednotky a stavět 
barikády a záseky proti tankům. Ráno 
v 5.10 přišel rozkaz České národní 
rady v Praze uzavřít všechny záseky 
na silnicích a cestách a bránit se. 

Zbraslav v té době již čelila postupu 
jednotek SS v úseku Baní. Záběhlice 
byly pod dělostřeleckou palbou. Ač-
koli se v Břežanském údolí podařilo 
zajmout 600 mužů jízdního oddílu, 
nebylo možné ubránit ani tuto oblast, 

již v 8 hodin stál na mostě tank na-
mířený proti Závisti. Při vyjednávání 
velitel SS prohlásil, že když se zbra-
slavská posádka nevzdá, nechá pobít 
veškeré obyvatelstvo a spálí město. 
Generál Mejstřík se v této beznadějné 
situaci rozhodl zastavit boj a uvědomit 
o tom vlastní jednotky. Sám se pak 
vydal do Prahy oznámit kapitulaci 
České národní radě. To, že padl hned 

na začátku cesty, ve stráni Pod hájem, 
se zjistilo až 10. května.

V 15 hodin se dala skupina majora 
Kostěnka na pochod do Prahy, ve 
druhém sledu za ní postupoval na 
Prahu 1. pluk, který vyrazil z prostoru 
Všeradic asi ve 14 hodin. V pozdním 
odpoledni přijížděly do Radotína 
další a další jednotky vlasovců, které 
naplnily silnici z Černošic až k Rado-
tínskému nádraží.

Večer byly z Radotína podniknuty 
dva neúspěšné útoky směrem na Zbra-
slav, během nich zemřeli dva vlasovci, 
dva byli zraněni, jeden zraněním 
podlehl. 7. května došlo i v Radotíně 
ke skutečným bojům. Němci patrně 
neměli tušení, jaké jsou skutečné síly 
vlasovců, a před samotným útokem na 

Osobní vzpomínku Doc. Ing. Dr. Fran-
tiška Vláčila, CSc., místního rodáka 
a dlouholetého zástupce radotínského 
starosty přinášíme beze změny – tak jak 
ji napsal pro tento list před deseti lety; již 
ji, bohužel, ničím nedoplní. I tak oživí 
jak ony vzrušené dny na konci války, tak 
i vzpomínku na něho osobně:

Uplynulo již dlouhých 60 let od oné 
soboty 5. května 1945, kdy po šesti le-
tech nacistické okupace opět dopoledne 
zavlála nad Radotínem československá 
vlajka vyvěšená na vysokém komíně 
cementárny, tedy ve středu Radotína, 
v místech, kde je dnes nákupní stře-
disko. Byl jsem ke konci války totálně 
nasazen do továrny v Uhříněvsi, kde 
jsem přes týden bydlel, a domů jsem 
jezdil vždy v sobotu odpoledne. 

Začátkem května toho roku však už 
viselo ve vzduchu, že konec války je 
na spadnutí. Proto jsem přijel domů 

už v pátek večer a v sobotu u oběda se 
ozvalo volání pražského rozhlasu o po-
moc, z něhož bylo zřejmé, že začíná 
konec nacistické okupace. Ihned jsem 
běžel k závorám u Portlandu, kde už 
se shromáždila skupinka několika de-
sítek mužů, z nichž několik vyběhlo po 
trati směrem k železničnímu viaduktu, 
který hlídali dva němečtí vojáci. Ti naši 
stačili sebrat ze železničního svršku 
několik kamenů, a aniž je použili, 
přesvědčili oba tatíky v uniformách, že 
je konec války, a ti jim rádi odevzdali 
pušky a odešli směrem k Černošicím. 

Tak vlastně začala revoluce v Ra-
dotíně. Co následovalo potom a jak 
vše bylo organizačně připraveno, bylo 
podrobně popsáno v brožuře „Radotín 
v odboji a revoluci“ vydané tehdejším 
MNV Radotín v r. 1946 (v elektronic-
ké podobě je dostupná na stránkách 
www.letopisciradotin.cz, pozn. red.).

Na silnici před bývalou poštou se 
zformovala první jednotka dobrovolní-
ků, kteří se pak registrovali na četnické 
stanici, jež tenkrát sídlila v prvním 
patře nad restaurací U Portlandu a kde 
vzniklo vojenské velitelství Radotína. 
Někteří z této jednotky dostali pušky 
získané od odzbrojené posádky uby-
tované v hostinci U Hamanů (pozdější 
zdravotní středisko). Zbraní bylo mno-
hem méně než dobrovolníků, takže je 
přednostně dostali vojáci v záloze a já 
jako mladík, který ještě neabsolvoval 
vojenskou službu, jsem na ni neměl ná-
rok. Byl jsem přidělen k četě, jejímž ve-
litelem byl npor. v z. Svátek, stanoviště 
měl na nádraží a já dostal za úkol hlíd-
kovat za tehdejší koželužnou (později 
Pantof a pak Technometra). Nocoval 
jsem v nádražní čekárně spolu s vla-
sovci, kteří večer v tu sobotu dorazili 
do Radotína od západu. V neděli jsem 
dostal zbraň, byla to však malorážka 
s několika náboji, poněvadž zbraní, 
i lehkých, byl kritický nedostatek. 

Svědectví přímého účastníka bojů

Ruská osvobozenecká armáda (ROA, 
„vlasovci“) vznikla v roce 1942, ovšem 
fakticky až na podzim roku 1944, kdy 
byl na německém území zahájen její 
výcvik a vyzbrojení.

Velitelem a ideovým vůdcem ROA byl 
bývalý generálporučík Rudé armády A. 
A. Vlasov. ROA byla tvořena bývalými 
vojáky a důstojníky Rudé armády a je-
jím cílem měl být ozbrojený boj a likvi-
dace bolševického režimu v Rusku.

Ve dnech 5. – 8.5.1945 se 1. divize 

Kdo byli „vlasovci“

K akci jsem se dostal k půlnoci, 
v pondělí 7.5. To už jednotky SS pro-
nikly ze Zbraslavi do Radotína a já se 
přihlásil škpt. Macháčkovi jako dobro-
volník do družstva, které mělo průzku-
mem od parku zjistit, kam až Němci 
v Radotíně postoupili. Byla tmavá noc, 
takže jsme nepřítele neviděli a před-
pokládali jsme, že ani on nevidí nás. 
Když jsme opatrně podle zdi postou-
pili za železniční podjezd až k hostinci 
U Horymíra, objevil se za mostem přes 
potok záblesk, ozvala se rána, my jsme 
padli na chodník a na nás padaly úlom-
ky cihel a skla. Za mostem stála totiž 
německá hlídka a jeden z nich odpálil 
směrem k nám pancéřovou pěst. Na-
štěstí mířil vysoko a trefil první patro 
hostince. Měl jsem na hlavě německou 
přilbu, takže mě cihly neporanily, jen 
úlomky skla mě pořezaly na rukou. 
Pozici Němců jsme zjistili, úkol byl 
splněn, takže jsme se rychle stáhli za 
ochranný val železniční trati. 

Těžké boje se rozhořely v úterý 

8. května.  Bojovalo se o střed Radotína 
a dostal jsem za úkol dopravit bedýnku 
s náboji od Kubrova statku (dnes MŠ 
na nám. Osvoboditelů) bojovníkům, 
kteří byli v parku u pomníku padlých. 
Problém byl v tom, že celé prostranství 
bylo postřelováno z německého kulo-
metu, který byl umístěn někde u statku 
Nebeských (dnes fa Biolab). Běžel jsem 
korytem potoka, bedýnku jsem dopra-
vil střelci, který byl na úrovni pomníku 
padlých kryt břehem potoka, a ve zdra-
ví jsem se vrátil zpět. Dodnes nevím, 
zda tím střelcem nebyl Jan Bílek, který 
v těchto místech padl. Proti velké pře-
sile početní i zbraňové nebyla naděje 
Radotín udržet. Byl tedy nařízen ústup 
do Kosoře. Tam jsem se uchýlil i já, 
ovšem nepodílel jsem se na snědení 
krávy, kterou nařídil porazit radotín-
ský předseda revolučního národního 
výboru, aby zajistil jídlo pro radotínské 
uprchlíky. Tu krávu nám kosořští ještě 
dlouho po válce vyčítali.

Vojáci ROA v Radotíně

ROA pod velením generálmajora
S. K. Buňačenka účastnila Pražského 
povstání. Pomohla tak vyrovnat síly 
– účastníci povstání se sice mohli mě-
řit s pražskými německými posádka-
mi, jednotky SS, které postupovaly na 
Prahu 6. – 7.5.1945 je však výrazně 
převyšovaly počtem a především 
výzbrojí.

V prostoru Radotína, Chuchle 
a Zlíchova operoval první pluk ROA 
podplukovníka Archipova.
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Konec války u soutoku řek

Radotín chtěli prozkoumat, s jakým 
odporem mohou počítat. Pozorovatel-
ny na věži kostela a na vysoké hroma-
dě dříví u radotínského nádraží hlá-
sily koncentraci německých jednotek 
mezi Zbraslaví a Lahovickým mostem 

a také postup jednotlivců k Radotínu. 
Německé tanky pod Havlínem zaháji-

ly kolem půl desáté palbu na Radotín 
se zásahy u továrny Pantof (později 
Technometra) a v obytné čtvrti nad 
dráhou. Během dopoledne byl Němci 
dobyt most v Lahovicích (o lahovické 
tragédii se dočtete v samostatném textu 
Přežila masakr v Lahovicích). Na po-

moc byla přivolána pojízdná protitan-
ková baterie ze Smíchovského nádraží, 

obrněný vlak však byl zničen ve Velké 
Chuchli, aniž by sám zasáhl jediný 
tank. Ve 14 hodin stály dva německé 
tanky proti přívozu u Berounky, další 
se blížily z Velké Chuchle a z Lahovic, 
a to za neustálého ostřelování Rado-
tína. Jeden tank za přívozem vztyčil 
bílou vlajku s výzvou k vyjednávání 
o kapitulaci, Němci hrozili vypálením 
a srovnáním Radotína se zemí a po-
střílením všech obyvatel. Velení se 
rozhodlo ustoupit do lesů směrem na 
Kosoř a Zadní Kopaninu. 

Z Černošic naopak podél Beroun-
ky postupovala Partyzánská skupina 
ŠF 30. Němce se podařilo vytlačit ze 
západního okraje, vlasovci přivolaní 
ze Slivence zase postupovali spolu 
s radotínskými směrem na přívoz. 
Bez těžkých zbraní se však museli 
stáhnout zpět. 

Jednotky SS, které mezitím postou-
pily z Lahovic do Chuchle, zde v noci, 
poté co přemohly ozbrojený odpor, 
vraždily i civilní obyvatele, kteří ne-
stihli odejít do okolních obcí. (Poté, co 
Němci druhý den při ústupu podpálili 
u nádraží vagóny s municí, vzplály 
i dostihové stáje.)

K nejtěžším bojům v Radotíně došlo 
8. května. Pod kontrolou měli povstal-
ci vše, kromě úseku mezi přívozem 
a transformátorem, odpoledne však 
odešli vlasovci a následně se stáhli 

7. května 1945 stály mezi německý-
mi jednotkami, které postupovaly na 
Prahu z podrobené Zbraslavi, a cestou 
na Smíchov, barikády u lahovického 
mostu. Hájeny byly těmi z místních 
obyvatel, kteří měli zbraň, spolu s nimi 
tu byli vládní vojáci a příslušníci ROA. 
Pokus vyhodit most do vzduchu kvůli 
slabé náloži nevyšel, barikády byly 
rozstříleny intenzivní dělostřeleckou 
palbou. Ti z obránců, kdo nepadli bě-
hem ostřelování a kterým se nepodařilo 
utéct, byli na místě popraveni. Spolu 
s nimi však padli i místní obyvatelé, 
které Němci (z velké většiny šlo o mladé 
členy Hitlerjugend čerstvě zařazené do 
výcviku SS) vyvlekli z jejich domů. 

Na tyto hrůzné okamžiky vzpomí-
nala o 36 let později Štěpánka Červen-
ková: „Bylo mi dvacet let, a žila jsem 
s rodiči, sestrou a babičkou v Laho-
vicích č. p. 52. Náš domek stál hned 
u silnice, ve směru od Prahy kousek 
za mostem, takže jsme vlastně byli 
kousek před postavenou barikádou. 
7. května šel náš tatínek jako obvykle 
roznášet mléko, brzy se ale kvapně 
vrátil domů, vběhl do kuchyně a řekl 
nám, abychom se šli všichni schovat do 
našeho sklepa. Ve sklepě se mnou byli 
moji rodiče, mladší sestra Anna, moje 
babička, dále šestnáctiletá Vlasta Po-
dolská s maminkou a sourozenci Ma-
rie a Josef Šimůnkovi. Marii maminka 
poslala, aby šla rodičům říct, kde jsme. 
V té době se střelba přibližovala a asi 
kolem 10. hodiny dopoledne vtrhlo do 
našeho sklepa několik vojáků. Vzpo-
mínám si, že byli poměrně mladí, tak 
kolem 20 let. Špatnou češtinou a po-
sunky nám dali příkaz, abychom ze 

sklepa vyšli ven. Špalírem vojáků jsme 
přešli přes ulici. Tatínek šel první, asi 
10 kroků přede mnou. Za mnou šla 
moje sestra s maminkou a babičkou, 
Vlasta Podolská s maminkou a Pepík 
Šimůnek. Prošli jsme kolem plotu za-
hrádky, kde stál voják v přílbě s ozna-
čením SS, krátce poté, co jsme ho mi-

nuli, zarachotily výstřely. Viděla jsem, 
jak tatínek přede mnou padá, a vedena 
nějakým instinktem jsem padla k zemi 
také. Na mne padla střelbou zasažená 
maminka a přes nohy mi klesla sestra. 
Babičku ani ostatní jsem neviděla. Pře-
de mnou jsem viděla kaluž tatínkovy 
krve. Na mně ležící maminka občas 
zachroptěla. Ani setra nebyla ještě 
mrtvá. Slyšela jsem, jak několikrát za 
sebou pronesla: „Maminko, Štěpánko, 

sbohem.“ Všude oko-
lo se stále pohybovali 
SSmani, a proto jsem 
musela dál nehnutě 
ležet. Za soumraku 
k nám přistoupili 
dva vojáci a kopali 
do nás. Maminka 
při tom zase trochu 
zachroptěla. Za tmy, 
když se SSmani vzdá-
lili, odvlekla jsem 
raněnou maminku 
do blízkého chlívku. 
Byla tam koza, tu 
jsem podojila a dala 
mamince napít mlé-
ka. Blouznila. Stále 
ale žila. 

Všude okolo se  
j e š t ě  p o h y b o v a l i 
N ě m c i ,  v  k o z í m 
chlívku jsem slyše-
la jejich hlasy. Bála 
jsem se, aby nás 
znovu nenašli. Proto 
jsem prostrčila dírou 
ve stěně ruku a zven-
ku nasadila na petlici 
zámek. Naše babička, 
které bylo 87 let, sedě-
la kousek od chlívku 
opřená o kůl. Měla 

prostřelený krk a bylo vidět, že z ní 
život dávno vyprchal. Takto jsem byla 
v kozím chlívku s maminkou schována 
až do příštího dne, kdy jsem zaslechla 
hlas paní Procházkové, bývalé učitel-
ky, která u nás bydlela v nájmu. Abych 
na sebe upozornila, za-
bouchala jsem na vrát-
ka chlívku. Když nás 
objevili, byli ještě všude 
okolo němečtí vojáci. Ti 
nevěděli, že moje ma-
minka nebyla předešlé-
ho dne při střelbě u nás 
usmrcena, považovali ji 
zřejmě za náhodně zra-
něnou, a proto povolili 
ošetření a odvoz k léka-
ři. Paní učitelka, která 
h ov o ř i l a  n ě m e c k y, 
vyjednala, že maminka 
byla selským potahem 
převezena k lékaři na 
Zbraslav, odkud byla 
později převezena do 
nemocnice. Byla ope-
rována, uzdravila se 
a žila ještě 15 let. Ta-
tínek, sestra a babička 
byli již dávno mrtví. 
Zastřelena byla i Vlasta 
Podolská a Pepík Šimů-
nek. Mamince Vlasty se 
podařilo utéci.

Když jsem se ze svého nervového 
otřesu způsobeného strachem o svůj 
život a bezmocným pohledem na umí-
rání svých nejbližších zotavila, zjistila 
jsem, že stejný osud jako naši rodinu 
postihl i řadu dalších občanů Lahovic.

Když válka skončila, byli zemřelí 
dne 10. 5. 1945 pohřbeni. Do společ-
ného hrobu byli pohřbeni všichni, 
kteří proti postupujícím SSmanům 

bojovali na barikádách, i ti, které 
SSmani zavraždili jako mého tatínka, 
sestru a babičku.“

Celkem bylo v maličké obci na sou-
toku Berounky a Vltavy povražděno 
21 jejích obyvatel. Část z nich ještě vo-

jáci nejprve hnali před postupujícími 
tanky jako živé štíty a teprve poté je 
v oblasti dnešního přístavu postříleli. 
Všechny zde padlé připomíná pomník 
u strakonické silnice, pod nímž je ulo-
žen jejich popel. 

Výpověď byla zkrácena, celý zápis je 
v archivu radotínské Letopisecké komi-
se, jíž ho laskavě poskytl pan Vladimír 
Jouda.

Přežila masakr v Lahovicích
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Připomínka obětí, které si vyžádal 
nejstrašlivější válečný konflikt, jaký 
doposud lidé rozpoutali, je třeba si 
určitě připomínat každoročně. Přesto 
je právě výročí možností přiblížit 
takové ohlédnutí co největšímu počtu 
těch, pro které je válka už jen kapitolou 
v dějepisu. Jednotlivé městské části 
samozřejmě zaměřily vzpomínkové 
akce na události, které se dotkly 
konkrétně jejich obyvatel.

V Lochkově položi l i květ iny 
k oběma památníkům 5. května, v den 
Květnového povstání českého lidu.

Radotín si odvahu a hlavně osobní 
oběť těch, které boj za svobodu stál 
život, připomněl nejprve ve čtvrtek 
7. května v 10.00 hodin pietou 
u pomníku padlým na náměstí 
Osvoboditelů. V tento den byly 
položeny věnce i ke všem ostatním 

Konec války u soutoku řek
i partyzáni. Němci vnikli znovu do 
obce. Na Benátkách před tanky posta-
vili asi 50 rukojmích, 2 z nich zastře-
lili. Němci začali rabovat a vyzvali ke 
složení zbraní, jinak že zastřelí každé-
ho, koho najdou v lesích.

Ve středu 9. května ráno ale již bylo 
všeobecně známo, že Německo ka-
pitulovalo. I jednotky SS v Radotíně 
dostaly příslušný rozkaz a chystaly 
se k odchodu na západ. Od Zbraslavi 
a z Chuchle se do Radotína stahovaly 

Použité snímky jsou z archivu Letopisecké komise v Radotíně,
Archivu bezpečnostních složek ČR, sbírky Ing. Františka Kadlečka,

a sbírky Vladimíra Joudy.

Oslavy 70. výročí ukončení II. světové války v Evropě
pomníkům v Radotíně. Další akce se 
ještě chystají: v úterý 19. května se od 
19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín uskuteční komorní koncert 
k uctění 70. výročí ukončení 2. světové 
války „Díky za svobodu“ a otevře se 
výstava dobových fotografií, na středu 
20. května od 17.30 hodin připravila 
radotínská Letopisecká komise do 
Klubové scény Milana Peroutky 
př e d n á š k u  z n á mé ho  h i s t or i k a 
PhDr. Pavla Žáčka „Konec 2. světové 
války v Radotíně a okolí“. Na koncert, 
výstavu  i přednášku je vstup volný.

Ve Velké i Malé Chuchli se ve čtvrtek 
7. května k uctění památky obětí druhé 
světové války uskutečnily pietní akty na 
všech památných místech, jež se váží 
ke květnovým událostem roku 1945. 
U Základní školy Charlotty Masarykové 
se ho zúčastnili i žáci školy.

Vzpomínkové a kce Zbras lav i 
u příležitosti 70. výročí ukončení 
I I .  s v ě t o v é  v á l k y  v  E v r o p ě 
a Pražského povstání českého lidu 
otevřela 5. května výstava dobových 
dokumentů v Městském domě, o den 
později, ve středu 6. května, vyšel od 
pomníku Vladislava Vančury pocho
d ve stopách generála Mejstříka. Šlo 
o společnou vycházku se žáky ZŠ, 
věnovanou květnovým událostem 
roku 1945 ve Zbraslavi. Pietní akt 
u pomníku padlých lahovických 
občanů v Lahovičkách proběhl na 
výročí upomínané tragédie (viz 
článek Přežila lahovický masakr) ve 
čtvrtek 7. května, v pátek 8. května, 
na Den vítězství, pak u společného 
hrobu padlých v květnové revoluci 
u Husova sboru a na Zbraslavském 
náměstí. 

všechny německé zálohy v síle něko-
lika tisíc mužů. Zbytečnou výstroj 
spalovali, zbraně a střelivo ničili nebo 
odhazovali do řeky. V pozdní odpo-
ledne odešel z Radotína poslední 
německý voják. Příjezd Rudé armády 
(Zbraslav ji vítala až kolem půlnoci) 
pak znamenal definitivní úlevu. Vál-
ka skončila.

Momentka s rudoarmějci

Příjezd Rudé armády do Radotína (po dnešní ul. Výpadová)

Pozůstatky nacistické techniky v Radotíně

Atmosféra květnových dní na Zbraslavi

Pocta květnovým obětem před kostelem
sv. Petra a Pavla

Opět svobodni

Rudoarmějci před restaurací U Přívozu na Zbraslavi

Pohřeb obětí květnových událostí v Radotíně

Chuchelští padlí a zavraždění jsou pochováni v chuchelském háji

Povolávací rozkaz pro Zbraslav
zew 17. května 1945



Rodeo 2015 a další. O večerní pohodu se 
pak při country bálu pod širým nebem 
postará kapela Pohodáři.
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18.00 Mše svatá s následnou adorací
19.00 Komentovaná prohlídka kostela od vchodu až po věž s možností zhlédnout 
i liturgické nádoby, oděvy a knihy, případně si sednout za varhany
19.30-20.30 Koncert žáků ZUŠ
20.30 Komentovaná prohlídka kostela od vchodu až po věž
21.00-22.00 Apoštol - Pásmo čtení úryvků z Bible o životě sv. Pavla prokládané 
duchovní hudbou
22.00 Komentovaná prohlídka kostela od vchodu až po věž
22.30 až 23.00 Světlo a tma. Slovo a ticho. Možnost ztišení, rozjímání a modlitba 
v kostele osvíceném pouze svíčkami
V modlitebně Karla Farského v Prvomájové 909/7 bude za účasti místních 
duchovních Církve československé husitské v průběhu večera (18.00-23.00) pro-
bíhat modlitební ztišení. 
Ve zbraslavském kostele sv. Havla je na 20.00 nachystán koncert sboru sv. Jiří, 
program v kostele sv. Jakuba Staršího v areálu zbraslavského zámku začíná již 
v 17.00 hodin. Po zahájení pokračuje:
do 17.25 Zpívaná Litanie loretánská, modlitba k Panně Marii Zbraslavské 
17.25-17.45 Program pro děti Za pokladem Elišky Přemyslovny 
17.45- 18.45 Komentovaná prohlídka kostela (PhDr. Martin Šámal) 
18.45-19.15 Mluvené slovo Oldřicha Vlčka v doprovodu violoncellisty České fil-
harmonie MgA. Marka Nováka 
19.15-19.45 Rok pro Zbraslav - výročí 900 let od první písemné zmínky o Zbraslavi
20.00-21.00 Izrael – filmový dokument o Svaté zemi očima Zdeňka Beránka 
21.00-21.40 Koncert komorního pěveckého sboru Frangula Chorus 
21.40-22.30 Duchovní hudba napříč staletími 
22.30-23.00 Meditace se zpěvy z Taizé + prosby vložené do Pošty do nebe 

Noc kostelů
Na letošní noc kostelů v pátek 

29. května jsou všichni srdečně zváni:
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Chu-
chelském háji zve návštěvníky po celý 
večer, tedy od 18.00 do 22.00 hodin.
Radotínský kostel sv. Petra a Pavla 
bude otevřen od 17.30 do 23 hodin 
a v rámci „Noci kostelů“ nabídne pří-
chozím následující program:

Velký dětský den se letos koná v sobo-
tu 30. května od 13.30 hodin v Říčních 
lázních v Radotíně.

Letošní motto zní „Hlas vody“ – osla-
vovat tedy budou nejen děti, slavit se 
bude také voda a náš kladný vztah k ní. 

Pokud se i příchozí přidají se svými 
hlasy, nápady a kostýmy, bude to jedno 
obrovské divadlo plné hudby, vody, 
veselí i pirátů a pirátek. Ten, kdo přijde 
v kostýmu na téma voda, bude zařazen 

do velkého slosování o hodnost Kapitá-
na Berounky s hodnotnou cenou.

Celým odpolednem provede a po-
hádku i scénky sehraje pirát nejvyšší, 
Petr Pištěk z Petrpaslíkova divadla. 
Pořádně rozparádit přijde děti, rodiče 

i prarodiče zpěvák, mul-
tiinstrumentalista a šou-
men Jirka Helekal.

Vybubnovat svoji energii 
v divokých i pomalých ryt-
mech pak můžou všichni 
pod vedením Jiřího Štěpa 
v jeho programu Drum Cir-
cles. Každý si může přinést 
i svůj bubínek či chrastidla.

V celém areálu Říčních 
lázní již tradičně celé odpo-
ledne probíhají na mnoha 
stanovištích ve spolupráci 

s radotínskými zájmovými organizace-
mi soutěže, hry, tvůrčí dílny, jezdí se na 
raech, na koloběžkách, střílí se na ter-
če, tvoří, zpívá, tančí i maluje na tělo…

Piráti, pirátky, ryby a velryby, 
vodníci i vodnice na Berounce

Vlastivědná vycházka, kterou při-
pravila radotínská Letopisecké komise 
na sobotu 11. dubna, se těšila vydatné 
účasti. Dvacet dospělých a čtyři děti na 
cestě „Za třemi pomníčky“ jarní pří-
rodou s odborným výkladem provedli 
lektoři Jiří Bárta a Štěpán Rak ml. 

Po příjezdu autobusem 313 do Kosoře 
prošli výletníci do ulice K Borovičkám 
nad skalní útvar „Sudy“ a pak se vydali 
po ostře klesající uzoučké a kamenité 
stezce dolů skálou. Po několika met-
rech sestupu po levé straně narazila vý-
prava na první pomníček: Zde tragicky 
zahynul pádem ze skály 19. září 1945 
vojín Rudé armády Suchoguzov. 

Po krátké prohlídce udržovaného 
pomníčku pokračoval strmý sestup 
ukončený parádním „padákem“. Na 
dně údolí nalákal Štěpán všechny 
účastníky na břeh Šachetského potoka 
známého „výrobou“ sladkovodního 
travertinu, kde představil i těžko uvě-
řitelné zástupce živočišné říše.

Cestou kolem domku bývalé my-
dlárny a pak mírným stoupáním lesem 
vzhůru ke Klapici výletníci obdivovali 
jarní květenu a Štěpán dával k lepšímu 
další poznatky ze dna tohoto prehisto-
rického moře…

Po turistickém obědě na prohřátých 

kládách a cestě Velkým Hájem až na 
vyhlídku nad Radotínem, po prudkém 
odbočení doprava, objevuje výprava 
v trávě na čerstvé pasece nenápadný 
a nevelký kámen přiroze-
ných tvarů. Ten má jednu 
stranu lehce přitesanou a na 
ní jednoduchý křížek s leto-
počtem a stylizovaným er-
bem s monogramem JWL. 
Je to upomínka na mladého 
vojína Josefa Wunschheima 
von Lilienthall, který se 
v těchto místech 28. června 
1943 zastřelil. Patrně ze-
jména z obav před ruskou 
frontou, kam měl být coby 
čerstvý příslušník Wehr-
machtu odvelen.

O d  p o m n í č k u  v e d e 
poutníky pohodlná les-
ní cesta směrem ke hřbitovu 
u silnice na Třebotov. Po přechodu tzv. 
„Třebotovky“ několik poutnic ozná-
milo, že jdou do cíle v Restauraci Na 
Viničkách držet místo, což bylo tvrdým 
jádrem oceněno. To se pak, po průchodu 
lesem na „Píska“ a dále po vrstevnici, asi 
v polovině cesty na Černošice spustilo 
pozvolným svahem vlevo, skrze šípáko-
vou doubravu, dolů do Staňkovky.

Tudy, po dnes již zaniklé cestě šel, 
jistě ne poprvé, 24. října 1945 Václav 
Hošek na návštěvu k sestře. Radotín-

ského rodáka, který bydlel u školy, zde 
ve Staňkovce schvátila mrtvice, které 
na místě podlehl. V pouhých 45 letech. 
Pozorný chodec najde pár metrů pod 

dnešní cestou krásně vyvedený malý 
pomník s reliéfní lipovou ratolestí 
a douškou „Na památku kamarádi“

Napolo v zamyšlení nad osudy těch 
tří se výletníci vraceli směrem k Ra-
dotínu. Na jedné straně příjemně strá-
vený jarní den v neuvěřitelné přírodě 
„co by kamenem dohodil“ od rušného 
velkoměsta. Na straně druhé tragédie 
konkrétních živých lidí, majících své 
touhy, přání, lásky…

Tajemství odhaleno

K  t r a d i č n í  J í z d ě  s  v r c h u 
Jílovište - Zbraslav se letos při příleži-
tosti 900. výročí první zmínky o Zbra-
slavi přidá ještě jedna mimořádná akce, 
a to výstava o počátcích cyklistiky v Če-
chách, která bude v měsících květnu, 
červnu a červenci k vidění v prostorách 
Městského domu ve Zbraslavi.

Výstava zahrne vedle zajímavých 
exponátů i poslední výsledky bádání 
o počátcích cyklistiky se zaměřením 
na Prahu a střední Čechy.

Samotná Jízda s vrchu Jíloviště-
-Zbraslav je letos součástí celorepub-
likového kalendáře velocipedistických 
akcí pod záštitou Obnovené české 
ústřední jednoty velocipedistů. 

900 let a na kole 

V neděli v 7.00 se 
v Jí lov išťské u l ici 
mezi Lipenci a Jílo-
v i š těm usk utečn í 
závod na vysokých 
k o l e c h  d o  v rchu 
na jednu anglickou 
m í l i  –  „L ipa nsk á 
horská míle“. Poté 
se v 9.00 hod vydají 
velocipedisté údolím 
Berounky na celo-
denní Výlet na hrad Karlštejn a zpět. 
Cestou bude povícero zastávek včetně 
dobového pikniku. 

Veteran Bicycle Club Zbraslav co 
nejsrdečněji zve nejenom milovníky 

Program v sobotu 13. června:
9.30 Oficiální zahájení na Zbraslavském náměstí
9.45 Jízda elegance všech účastníků
10.10 Skupinová rej smíšeného družstva členů VBC Zbraslav
10.50 Společné foto účastníků u pomníku na náměstí
12.30 Sprint do vrchu v ulici Na Baních
13.45 Jízda s vrchu Jíloviště-Zbraslav, start v horní části ulice Na Baních
15.30 – cca 20.00  Vyhlášení výsledků, společenský program v restaurantu Bowling 

starých velocipedů, ale všechny fa-
noušky cyklistiky obecně i veškerou 
širokou veřejnost. Oslavy 900 let jsou 
přeci skvělou příležitostí poznat se 
navzájem.

Sobota 23. května:

Klub Radotín zřizovaný obecně pro-
spěšnou společností Proxima Sociale 
pořádá za podpory Městské části Praha 
16 letos již šestý ročník Radotínského 
happeningu.

Podobně jako v minulých letech 
proběhnou odpoledne 10. června v ra-
dotínském skateparku skateboardové 
závody určené především mladším 
začínajícím a středně pokročilým 
jezdcům. Soutěžit se bude formou 
volných jízd, které budou hodnoceny 
zkušenými porotci, a proběhne i sou-
těž o nejlepší trik. Vítězové se mohou 
těšit na zajímavé věcné ceny, které 

Na 2. místě se umístila parta bojovných 
důchodců z Řep pod jednoduchým ná-
zvem Řepy (Vladimír Hejnic, Jana Hej-
nicová, Marie Řezníková), 2b., +13. Na 
3. „medailové“ umístění se na poslední 
chvíli protlačili nená-
padní Tři mušketýři 
(David Pražák, Jan 
Fusek, Michal Fusek), 
2b., +11. 

Urputné boje ni-
kterak neubraly na 
pohodové a přátelské 
atmosféře, kterou 
ocenilo i několik při-
hlížející (a fandících) 
diváků.

První letošní turnaj Jarní zelené kou-
le měl v sobotu 18. dubna malou přede-
hru: Brigádu dobrovolníků a následný 
tréninkový miniturnaj, kterým se pří-
tomných sedm statečných odměnilo. 

V neděli 19. však byla účast rekord-
ní: Čtyřicet dva hráčů! V tříčlenných 
týmech se utkali o pohár pro vítěze tzv. 
„švýcarským systémem“. Urputné boje 
na boulodromu ve volejbalovém areálu 
RSK přinesly řadu dramatických zvratů. 
Vyvaroval se jich jedině ad hoc sestave-
ný tým Pohodáři (Pavlína Andrýsková, 
Martina Homolová, Alois Řezník – v jed-
notlivých kolech vyřídil své soupeře 13:1, 
13:5 a 13:3 a s plným bodovým ziskem 
3 bodů při skóre + 30 v turnaji zvítězil. 

A opět se hraje pétanque! Další akce v režii oddílu OPÉRA:
7. června: Na minigolf minimísto
součást 3. Mistrovství Radotína 
v boulo/koulo
12. července: Léto v Provence
turnaj v pétanque

z dynastie Přemyslovců, Václava II., syna 
Přemysla Otakara II.

František Kreuzmann zpracoval historické 
události ze života tohoto panovníka do mono-
dramatu, které je doprovázeno situační hud-
bou, složenou hudebním skladatelem Jakubem 
Pospíšilem, přímo z jeviště. Inscenování toho-
to díla má za cíl představit historicky známou, 
byť opomíjenou postavu z českých dějin.

Diváci se stanou svědky vítězství i proher 

Letní setkání, které chystá Městská část 
Praha 16 společně s Korunou pro radotínské 
seniorky a seniory, bude zase jiné. Tentokrát 
hudbu nahradí divadlo.

A o čem se při čaji bude hrát? Králův 
poslední soud je autorské monodrama 
Františka Kreuzmanna, které zpracoval na 
základě studií české historie. Vypovídá o ži-
votě, úspěších i neúspěších méně známého 
nebo opomíjeného českého a polského krále 

Čaj o třetí s Královým posledním soudem

Čaj o třetí a divadelní představení Králův 
poslední soud – 17. června od 15.00 
hodin, velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

jednoho z největších českých panovníků. 
Dozví se, proč se bál bouřky a proč měl hrů-
zu z koček. Uvidí, jakou roli v jeho životě 
sehrál Záviš z Falkenštejna.

Je to představení jednoho herce a jed-
noho hudebníka, jejichž vzájemná jevištní 
spolupráce vytváří z tohoto životního pří-
běhu významného českého krále výjimečně 
zajímavou podívanou.

každý skejťák určitě ocení.
Jezdci se mohou přihlašovat již od 

začátku května v „události“ na face-
bookovém profilu klubu Radotín, kde 

budou v průběhu května přibývat ak-
tuality k závodům. 

Atmosféru na akci dotvoří hudební 
produkce, o kterou se postará zkuše-
ný DJ. Akce není určena pouze pro 
jezdce, ale jsou na ni zváni všichni, 
které skateboarding zajímá jako sport, 
ale i ti, kteří si budou chtít ve středu 
desátého června užít netradiční od-
poledne. Vstupné na akci bude jako 
každý rok zdarma.   

Radotínský happening vol. 6 

Radotínský happening vol.
6 – 10. června od 15.00 hodin - 
radotínský skatepark
více informací a přihlašování jezdců: 
https://www.facebook.com/events/
782317985170778/

Jen zdůrazněme, že opět bude 
na programu superdisciplína Steer 
Wrestling (Pokládání telete), kte-
rá se pojede o Vítězný štít starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka! Ta bude letos 
do programu zařazena tak, aby o ni 
nepřišli diváci, kteří snad musí např. 
kvůli dětem dříve domů.

 Tím pochopitelně nikomu neradí-
me, aby dřív domů chodil. Naopak! 
Vzhledem k bohaté nabídce kvalitního 
jídla a nápojů se přímo nabízí udělat si 
v radotínských Říčních lázních parád-
ní a oddechový den. 

Nudit se rozhodně nebudete: napína-

vé rodeové disciplíny budou doplněny 
zábavami, jako jsou projížďky v bryčce 
či sedle huculských koníků, volba Miss 
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

�������������������������������

���
������������������������������������
���������������������

�����������������������
����������������

���������������������������������������

�

�

�

��

��

��

���

�

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
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HORSKÁ CHALUPA
PEC POD SNĚŽKOU – VELKÁ ÚPA
ŠKOLY V PŘÍRODĚ, SOUKROMÉ OSLAVY, DOVOLENÁ

KAPACITA DO 36 OSOB
ABSOLUTNÍ SOUKROMÍ, VENKOVNÍ POSEZENÍ

WWW.CHATA-JABLUNKA.CZ

602 31 51 19
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www.PILAMRAZEK.cz

STAVEBNÍ ØEZIVO

PALUBKY
K LY, PALISÁDY 

KOVÁNÍ, HØEBÍKY

OSB a DURELIS DESKY

Ù
Výpadová 707/31
Praha 5 - Radotín
 tel: 257 912 140

602 161 671
objednavky@pilamrazek.cz

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

Koupím chatu nebo dům
v Radotíně

nebo v okolí řeky Berounky
Tel. 737 828 207

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
pro malé a střední obchodní korporace

garance odpovědnosti a zkušenosti
příjemné ceny

ing. Radana Buzková, Praha 5 - Lipence
tel.: 732 884 522

buzkovaradka@seznam.cz

Menší skupinka dětí, rozmanitost, láska k přírodě,
samostatnost, dobrodružství…
den otevřených dveří 1. 6. 2015 / zápis na příští školní rok 
Na Betonce 668/14, Praha 5 - Radotín,
kacka.beranova@volny.cz
(individuální schůzka a prohlídka školky
dříve než v červnu)
Informace: K. Beranová 775 910 380,
www.klub-beranek.cz

Montessori a lesní školka Radotín
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Vychází 15.5.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.6.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.6.2015. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ 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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

MAN 9,5 m3  silniční/MAN 5 m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

CAT 428C, CAT 302.5C, CAT 242B
Objednávky: Po - Pá: 6,30 hod. – 15,00 hod.

Tel.: 606 508 015   736 218 318     257 911 732
www.garbine.cz          e-mail: garbine@seznam.cz

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

110/90* – u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

16. května
Otevírání Biotopu

zahájení nové sezóny na koupališti
živá muzika, občerstvení,
atrakce pro děti, soutěže...

areál Biotopu Radotín od 14.00 hodin

17. května
Desetkrát o duchovní hudbě

podvečerní nedělní setkání s duchovní 
hudbou - pořadem provází

PhDr. Petr Veber, šéfredaktor sekce
vážné hudby rozhlasové stanice Vltava

evangelický kostel Na Betonce 14
od 17.30 hodin

19. května
,,Díky za svobodu“

komorní koncert k uctění 70. výročí 
ukončení 2. světové války

a výstava dobových fotografií
večer zahájí starosta Karel Hanzlík

zpěv: Vladimír Franta a Anna Dushkina, 
klavír Vladimír Truc/Světlana Milnikova

vstup volný
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

20. května
Konec 2. světové války

v Radotíně a okolí
přednáška PhDr. Pavla Žáčka

pořádá radotínská letopisecká komise
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 17.30 hodin

20. května
Absolventský koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

22. května
Derniéra výstavy a beseda s malířkou 

Simonettou Šmídovou
pořádá Místní knihovna Radotín
ve spolupráci s Klubem aktivních

a nestárnoucích
Místní knihovna Radotín od 10.00 hodin

RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
23. května

Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár
areál Říčních lázní Radotín

(více viz str. 6)

27. května
Taneční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.30 hodin

29. května
Noc kostelů

kostel Sv. Petra a Pavla a modlitebna ČBCE
(více viz str. 6)

30. května
Velký dětský den

zábavné odpoledne pro děti
Říční lázně Radotín od 13.30 hodin

(více viz str. 6)

6. června
Královský průvod

náměstí Sv. Petra a Pavla 13.45-24.00 hodin
(více viz str. 12)

7. června
Na minigolf minimísto

pocta měsící červnu při turnaji 
v minigolfu – součást 3. mistrovství 

Radotín 2015 v boulo/koulo disciplínách
hřiště minigolfu Radotín

v Prvomájové ulici od 14.30 hodin

10. června
Radotínský happening vol. 6

Skatepark Radotín od 15.00hodin
(více viz str. 6)

10. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.30 hodin

11. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického

Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

13. června
Rozmarné léto
hudební festival

Říční lázně Radotín

14. června
Home Food Festival

kulinářský festival
areál Beach Arény Radotín

od 12.00 hodin

17. června
Čaj o třetí

tradiční setkání seniorů v netradičním 
pojetí – divadelní představení

Králův poslední soud
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

více na www.praha16.eu

19. 5. 17.30 Dejte mi pokoj!   Francie 110 Kč
  Francouzská komedie o tom, jak také může skončit snaha poslechnout si 
 v klidu gramodesku z blešího trhu – Christian Clavier, Carole Bouquet 

 20.00 Jimmyho tančírna   GB/Irsko 90 Kč
  Provinil se tím, že dal druhým možnost snít – Barry Ward
20. 5. 17.30 Ladíme 2   USA 110 Kč

 Téměř po třech letech se do kin v dalším filmu vrací „slavná“ dívčí 
 pěvecká skupina Bellas i se svou frontmankou Becou (Anna Kendrick)

 20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta   Austrálie 100 Kč
 Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen,
                    že jediný způsob jak přežít je vydat se na osamělou pouť – Tom Hardy

21. 5. 17.30 Život je život   ČR 110 Kč
  Oproti „Lásce“ slibuje „Život“ více humoru – Tereza Voříšková
 20.00 Den blbec   SRN 110 Kč
  Prožili jste někdy DEN BLBEC? – Axel Stein, Moritz Bleibtrau
22. 5. 17.30 Malý pán   ČR 110/90* Kč
  Velká cesta Malého Pána
 20.00 Divočina   USA 100 Kč

 Autobiografický příběh ženy, která se po smrti své matky a krachu
 manželství rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť

23. 5. 17.00 Avengers: Age of Ultron   USA 155/135* Kč
  Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob
 20.00 Život je život   ČR 110 Kč
26. 5. 17.30 Den blbec   SRN 110 Kč
 20.00 Zabijáci    Dánsko/Švédsko 80 Kč

 Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou
                   ke studentům prestižní internátní školy, odsouzen byl ale místní podivín

27. 5. 17.30 Život je život   ČR 110 Kč
 20.00 Dejte mi pokoj!   Francie 110 Kč
28. 5. 17.30 San Andreas   USA 100 Kč

 Kalifornii zasáhlo masivní zemětřesení. Pilot vrtulníku podniká
 nebezpečnou cestu napříč státem, aby zachránil svou dceru 

 20.00 Dítě 44   USA/GB 110 Kč
                  V Sovětském svazu 50. let minulého století válečný hrdina a idealistický 
 vyšetřovatel Leo Demidov věří v zákony i v režim – Tom Hardy

29. 5. 17.30 Hurá na fotbal   Španělsko/Argentina    3D 140 Kč
 Amadeo už od malička trénuje se svými kamarády fotbal. Myslíte, že 
 běhá po trávníku? Omyl! Animovaný!

 20.00 Život je život    ČR 110 Kč
30. 5. 17.30 Dítě 44   USA/GB 110 Kč
 20.00 San Andreas   USA   3D 130 Kč
  2. 6. 17.30 Hurá na fotbal   Španělsko/Argentina    3D 140 Kč
 20.00 Láska na první boj   Francie 90 Kč
  V armádě jde o život, v lásce o přežití – Kevin Azaἵs, Adēle Haenel 
  3. 6. 17.30 Divoká dvojka   USA 120 Kč
  Dvě nebezpečné krásky na útěku – Sofia Vergara, Reese Witherspoon
 20.00 Poltergeist   USA    3D 140 Kč

                  Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší
                  noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera – Sam Rockwell

  4. 6. 17.30 Sedmero krkavců   ČR  120 Kč
 Pohádka Sedmero krkavců je příběh mladé dívky, která na sebe vezme 
 úkol zachránit své bratry a zbavit je prokletí – Martha Issová

 20.00 Země zítřka   USA 120 Kč
  Cestou za tajemstvím záhadné Země zítřka změní celý svět i sebe sama
  Gerge Clooney, Britt Robertson, Judy Greer, Hugh Laurie, Judy Geer
  5. 6. 17.30 Pírkovo dobrodružství   Francie   3D 130 Kč

 Ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ni sokolí silou. Je hubený, 
 opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl 

 20.00 Divoká dvojka   USA 120 Kč
  6. 6. 17.30 Pírkovo dobrodružství   Francie 100 Kč
 20.00 Špion   USA 120 Kč
  Ženská s koulema a s povolením zabíjet – Melissa McCarthy
  9. 6. 17.30 Země zítřka   USA 120 Kč
 20.00 Kůň na balkóně   Rakousko 90 Kč
  Mik má Aspergerův syndrom – a souseda s koněm v bytě!
10. 6. 17.30 Sedmero krkavců   ČR 120 Kč
 20.00 Slepá   Norsko 90 Kč
  Po náhlé ztrátě zraku objevuje nová zákoutí vlastní představivosti.
  Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou skutečného světa
11. 6. 17.30 Jurský svět   USA   3D 140 Kč

 Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci 
 Stevena Spielberga – Chris Pratt, Omar Sy, Judy Greer 

 20.00 Druhá míza   USA 110 Kč
 Stárnoucí rocker (Al Pacino) objevuje dopis, který pro něj napsal John 
 Lennon, a na jeho základě se rozhodne změnit běh svého života

12. 6. 17.30 Pírkovo dobrodružství   Francie   3D 130 Kč
 20.00 Dior a já   Francie 100 Kč

 Francouzský dokumentární snímek Dior a já otevírá divákům dveře
                  do mýty opředeného světa módního domu Christian Dior 

13. 6. 17.30 Sedmero krkavců   ČR 120 Kč
 20.00 Jurský svět   USA   3D 140 Kč
16. 6. 17.30 Jurský svět   USA   3D 140 Kč
 20.00 Slepá   Norsko 90 Kč
17. 6. 17.30 Dior a já   Francie 100 Kč
 20.00 Druhá míza   USA 110 Kč
18. 6. 17.30 Andílek na nervy   ČR 110 Kč
  Čtrnáctiletá fashion bloggerka si musí po smrti matky vybrat, zda  žít
                                v dětském domově nebo na vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla –
  Pavel Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra Černocká, Miroslav Vladyka
 20.00 Odebrat z přátel   USA 110 Kč
  Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky či choulostivého
  videa na internetu vás může stát život
19. 6. 17.30 Sejmi prezidenta   GB/Finsko/SRN 100 Kč
  Po sestřelení prezidentského speciálu zachraňuje nejmocnějšího muže
  planety chlapec, který se vydal do lesa na zkoušku dospělosti
 20.00 Temné kouty   Francie 120 Kč
  Minulost je minulostí… Dokud tě nedostihne – Charlize eron 
20. 6. 17.30 Jurský svět   USA 120 Kč
 20.00 Andílek na nervy   ČR 110 Kč

Dětská představení:
16. 5. 16.00 Malý pán   ČR 110/90* Kč
23. 5. 15.30 Pírkovo dobrodružství   Francie 100 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
20. 5. 10.00 Vybíjená   ČR 60 Kč
17. 6. 10.00 Život je život   ČR 60 Kč

Dětský den  (viz str. 10):
31. 5.    9.30 Hádej, hádej s kocourkem   GB 30 Kč
 11.00 Winx club – V tajemných hlubinách   Itálie 40 Kč

Radek Mikuláš, Jan Šturma – Divoká 
příroda Prahy a blízkého okolí 

Při výletech do městské a příměstské 
krajiny už nevystačíme se zažitými hesly

z turistických map a průvodců. Nastoupila 
nová divočina, která vzniká tam,

kde se lidským aktivitám přestalo dařit,
a šance se chopila vegetace. Geolog Radek 
Mikuláš a botanik Jan Šturma si vybrali, 
popsali a vyfotografovali několik desítek 
míst v Praze a v jejím okolí, nad kterými 
se zájemcům o přírodu tají dech, ať už 

zděšením a hrůzou, nebo obdivem.
nakladatelství Academia, Dokořán

Zdeněk Jarchovský – Deník udavače
Autor patří k několika desítkám 

Čechoslováků, kteří na počátku 70. let 
studovali v brežněvovském Sovětském 
svazu. Jeho literární prvotina zachycuje 

vtipnou a výstižnou formou život
v Leningradu (dnes Petrohrad) téměř 

orwellovským způsobem. Přispívá k tomu 
autorův literární jazyk, ne nepodobný 

Charlesi Bukowskému, a zvláštní schopnost 
ve zkratce vystihnout absurditu života

v tehdejším sovětském režimu.
nakladatelství Bondy

Hana Kolaříková  – Mušle
Baladický příběh o osudu pětileté holčičky 
a její rodiny z doby represivní normalizace, 

který po letech skládá již zralá žena 
z nesouvislých střípků svých vzpomínek 

plných barvité fantazie a hravé magie. 
Její rodiče patřili mezi emigranty, jimž 
se nepodařilo dostat své dítě za hranice. 

Starala se o ni babička v drsném a rázovitém 
Pobeskydí na hranici Moravy a Slezska. 

nakladatelství Kniha Zlín

Patrik Hartl  –
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Vtipně propletené osudy čtyř kamarádů, 
kteří si dvacet let po maturitě zkusí položit 

otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, 
když jim bylo osmnáct.
nakladatelství Bourdon

Florence Ollivet-Courtois –
Slon v mé čekárně

Slon se nemůže postavit na nohy? Lvice 
uprchly? Orel začal kulhat? Gepard 

vypadá nějak divně? V takovém případě 
je třeba zavolat Florence, protože je jediná 

veterinářka ve Francii, která se věnuje 
výhradně volně žijícím zvířatům a zvířatům 
v zoologických zahradách. Její příběhy jsou 

strhujícím vyprávěním o vztahu člověka 
a divokých zvířat.

nakladatelství Garamond

Amanda Knox –
Čekám, až mě vyslechnete

Američanka Amanda Knoxová byla roku 
2009 v italské Perugii uznána vinnou 

z vraždy své spolubydlící. Roku 2011 byla 
zproštěna viny. V březnu 2013 nařídil italský 

kasační soud verdikt obnovení procesu…
nakladatelství Motto

Amanda Lindhout  – Dům v nebi
Neutuchající zvědavost a touha stát se 

novinářkou zavede Amandu až do zajetí 
somálskými extrémisty.

nakladatelství Jota

Anthony Horowitz – Moriarty
Krátce poté, co se Holmes s Moriartym 
zřítili do Reichenbašských vodopádů, 

přijíždí do Evropy americký pinkertonský 
detektiv Frederick Chase. Má informace 
o tom, že Moriartyho záhy nahradil jiný 

arcizločinec. Chase a jeho pomocník 
Athelney Jones ze Scotland Yardu
se ho s využitím starých dobrých 

holmesovských taktik pokusí dopadnout...
nakladatelství Argo

PRO DĚTI:
Klára Smolíková a Honza Smolíkovi –

Na hradě Bradě
Na hradě Bradě, v městečku Podbradí

nebo okolních lesích se prohánějí Bertík 
a Bibi, děti barona Barnabáše a baronky 

Berty. Proskakují z jednoho komiksového 
políčka do druhého a zažívají veselé 

pohádkové příhody.
nakladatelství Albatros

Emma Pecháčková – Hvězdy pražské ZOO
Představí se vám tři desítky zvířat z pražské 

ZOO: lachtan Meloun, gorila Bikira,
mlsný medojed Čert... všechno výrazné 

osobnosti. Dozvíte se, jakou mají povahu, 
jak se chovají k sobě navzájem

i jak se o ně jejich chovatelé starají.
nakladatelství Paseka

www.knihovna-radotin.cz

květen – červen
Historie cyklistiky

výstava v galerii Městského domu Zbraslav

15. května
Koncert sborů

švédský ženský pěvecký sbor
Vokalensenble Alicia

a Ženský komorní sbor Frangula Chorus
Husův sbor od 18.30 hodin

16. května
Garážový prodej

přijďte si projít zbraslavské ulice
a pobavit se

mapka na www.pexeso.org

16. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké
starty v Borovičkách od 13.00 hodin

19. května
Mach a Šebestová

nová činoherní pohádka
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

19. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

21. května
koncert:

Luděk Havel a Petr Kroutil
Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin 

rezervace na tel.: 605 340 695

22. – 23. května
Zbraslavské pivní veselení
2. ročník přehlídky pivovarů 
s doprovodným programem

Areál Bowling Zbraslav

23. května
Zbraslavské jarmarky 
Zbraslavské náměstí

od 9.00 do 13.00 hodin

24. května
Dětské rybářské závody
dopoledne na Malé řece

29. května
Noc kostelů

kostel sv. Havla – koncert sboru sv. Jiří
od 20.00 hodin

Kostel sv. Jakuba Staršího –
zámek bohatý program
od 17.00 do 23.00 hodin

více na: www.nockostelu.cz

30. května
Dětský den a Slavnost slunce

hry a soutěže, pohádka, skákací atrakce 
představení zbraslavských neziskovek 

ukázky práce záchranných složek
a další překvapení

areál ZŠ Nad parkem od 14.00 hodin

6. června
Se Startem na start

turistický pochod a cykloakce
po okolí Zbraslavi 

starty od 7.00 do 10.00 hodin v sokolovně
(U lékárny  597)

7. června
Nordic Walking pro Zbraslav
první vycházka s NW holemi –
Po starých památkách Zbraslavi
vstupné 50 Kč, rezervace nutná: 

737 747 748, kvitkova@centrum.cz
sraz na zastávce MHD Zbraslavské náměstí 

ve 13.00 hodin

13. června
Jíloviště – Zbraslav

jízda na historických velocipédech
program na Zbraslavském náměstí

od 9.30  hodin
 vlastní Jízda s vrchu od 13.45 hodin

(více viz str. 6)
Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace, vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav

U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
kultura@mc-zbraslav.cz 

on-line rezervace vstupenek
do Divadla J. Kašky na 

www.divadlozbraslav.cz

15. května
Morčecí párty

opakování oblíbené morčecí párty
se stejným programem jako

v lednu – odpolední setkání nejen pro 
majitele, ale i pro kamarády morčat, 
křečků či králíků, rezervace nutná

vstupné 100 Kč/90 minut
Pexeso 16.30-18.00 hodin

více akcí na www.pexeso.org
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

jméno...............................................  adresa..........................................................................
tel. spojení........................................            ..........................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 29.5.2015

Řešení z minulého čísla

František Lužný
Věštínská 424

Radotín

Jiřina Michalová
K Cementárně 1517/1a

Radotín
Jiří Bílek

Pod Lahovskou 542
Velká Chuchle
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  Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín

Rozpis termínů příměstských táborů
s jazykovou školou Channel Crossings:

věková kategorie termíny cena

příměstský tábor pro děti 6–8 let
www.chc.cz/tabor6-8

1. 7. – 3. 7. 2015
7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

1 790 korun
2 390 korun
2 990 korun
2 990 korun

příměstský tábor pro děti 9–12 let
www.chc.cz/tabor9-12

1. 7. – 3. 7. 2015
7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

1 790 korun
2 390 korun
2 990 korun
2 990 korun

příměstský tábor pro děti 13–15 
let www.chc.cz/tabor13-15

1. 7. – 3. 7. 2015
7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

1 680 korun
2 240 korun
2 800 korun
2 800 korun
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Udělejte dětem radost a zařiďte jim nezapomenutelný den dětí. Pro děti je zábava a krácení dlouhého volného času 
velmi důležité. O to důležitější je vybrat pro ně vhodnou akci. Ať jsou to opravdu malé děti nebo o trochu větší vý-
rostci, kluci nebo holky, pro každé z nich máme na dětský den připraveno nějaké promítání.
Pro nejmenší (2-4 roky) v 9.30 hodin HÁDEJ, HÁDEJ S KOCOURKEM – vstupné 30 Kč
Kocourek Jess a jeho kamarádi kobylka Willow, zaječice Mimi, ovečka Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey
a Jinx objevují svět a zjišťují, že hledání odpovědí může být skvělá zábava. Naučný animovaný seriál učí malé děti hravou 
formou poznávat nové věci a situace.
Pro větší (5-6 let) v 11.00 hodin WINX CLUB: V tajemných hlubinách – vstupné 40 Kč
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu 
Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že 
proto, aby aktivovali trůn, je potřeba osvobodit Tritanuse z Oblivionu, ale předtím musí získat životní sílu krále. Winx si 
okamžitě vzpomněly na Skaje, který je králem Eraklionu a manželem Bloom. Čarodějnice vyráží do Gardenije, kde Bloom 
a Skáj tráví společné chvíle...
Pro větší (5-6 let) ve 14.00 hodin DŮM KOUZEL 3D – vstupné 50 Kč
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá 
řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myš-
kou Maggie udělají všechno proto, aby kocourka vyhnali.  Situace se ještě zhorší, když kouzelník skončí v nemocnici 
a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády 
jejich kouzelný dům zachránit.
Pro starší (7-12 let) v 16.00 hodin TŘI BRATŘI – vstupné 60 Kč
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče 
jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho 
nástrah, nečekaných příhod a snad také láska… 
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, 
včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 

Pro děti bude nachystáno spe-
ciální promítání se sníženým 
vstupným (platí i pro dospělý 
doprovod). 
Každý dětský návštěvník dostane 
od pracovníků kina dárek (oma-
lovánky, dokreslovačky, bludiště 
atd…)

Maminky, které přijdou na po-
hádku s dětmi, se mohou nechat 
zdarma nalíčit vizážistkami 
a kosmetickými poradkyněmi 
firmy Mary Kay.

Pokud bude mít někdo zájem, je 
možno si prohlédnout i promíta-
cí kabinu.

Sponzorem na letošním Dětském 
dnu bude opět firma TOSVA s.r.o., 
která v kině provozuje nápojové 
automaty. Pro nejmenší návštěv-
níky věnuje zdarma cukrovinky.

Léto se blíží a s ním čas dovolených, 
sluncem zalitých dálek, osvěžující 
vůně moře, exotických chutí cizokrajné 
kuchyně a také potřeba komunikovat 
v cizím jazyce. Mnozí právě z této ko-
munikace mají strach a často je to i dů-
vod, proč na zahraniční dovolenou do 
zajímavých destinací vůbec nevyjedou.

Jazyková škola Channel Crossings 
připravila na léto řadu kurzů, ve kte-
rých oprášíte a vypilujete jazykové 
znalosti angličtiny, francouzštiny, 
němčiny, španělštiny nebo italštiny. 
Záleží jen na Vás, zda si vyberete kurz 
na celé prázdniny nebo intenzivnější 
3týdenní výuku. „V nabídce nechybí 
ani oblíbené konverzace nebo kurz 
poslední záchrany zvaný příprava na 
reparát. Opět nabízíme také nalejvár-
ny němčiny a angličtiny, ve kterých si 
zopakujete danou jazykovou úroveň,“ 
uvádí Eva Havránková, marketingová 
manažerka Channel Crossings.  

„Pro studenty, kteří si chtějí zlepšit 
obchodní angličtinu, jsme připravi-
li odborné kurzy zaměřené na tuto 
problematiku. V rámci hodin si je 
možné osvojit konverzaci po telefonu, 
korespondenci, prezentaci, komunika-
ci při přijímacím pohovoru či vedení 
schůzek – a to vše v angličtině. Ho-
diny jsou postaveny na interaktivitě, 
což pomáhá rychlejší adaptaci cizí řeči 
a následně sebevědomému reagování 

ve skutečných situacích,“ upřesňuje.
Pokud by Vám termín nebo náplň ve-

řejného kurzu nevyhovoval, nabízí škola 
řešení ve formě kurzu na míru, u které-
ho si můžete nastavit výuku přesně pod-
le Vašich představ. V rámci individuální 
výuky záleží jen na Vás, zda požadujete 
českého lektora nebo rodilého mluvčí-
ho, zda se chcete učit ráno, přes oběd 
nebo večer, konverzovat nebo pilovat 
gramatiku. Pokud chcete kurz na míru 
a přesto ušetřit, stačí, když si přivedete 
kamaráda nebo kolegu z práce. Náklady 
na výuku si díky tomu velmi jednoduše 
rozdělíte na polovinu. 

Organizací jazykových kurzů v Rado-
tíně nabídka Channel Crossings nekon-
čí. Můžete se na nás obrátit i s požadav-
kem na zajištění překladů a tlumočení 
nebo kurzů v zahraničí. Zahraniční ja-
zykové pobyty pro děti i dospělé se rok 
od roku těší větší oblibě a přinesou Vám 
nezapomenutelné zážitky na celý život. 
„Týden kurzu včetně ubytování pořídíte 
za cenu kolem 10 000 korun,“ dodává 
Eva Havránková. 

Podrobné informace o jazykových 
kurzech, včetně kurzů pro děti, najde-
te na webových stránkách www.chc.cz/
radotin, příp. nás navštivte osobně, 
jsme přímo naproti nádraží. 
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AVENGERS : AGE OF ULTRON
Nejslavnější superhrdinský tým se 

vrátil lámat rekordy i krky padouchů. 
Iron Man, Kapitán Amerika, Černá 
vdova, Hulk, Thor nebo Hawkeye. 
Díky hollywoodským aktivitám ko-
miksového vydavatelství Marvel zná 
posledních pár let tahle jména i di-
vák, co sotva přičichnul k Čtyřlístku 
a americké sešity plné kreslených 
hrdinů mu nikdy nic neříkaly. Ko-
miksy v kinech skoro plně nahradily 
moderní blockbustery. A pokračová-
ní Avengers, filmu, který vydělal půl 
druhé miliardy dolarů celosvětově, je 
tak jednou z hlavních událostí filmo-
vého léta, jež právě začíná. Tým před 
kamerou i za kamerou je stejný jako 
minule, takže není divu, že se režisér 
Joss Whedon do rozdávání ran pouští 
bez větších okolků. Už od první mi-
nuty náš tým propaguje (americkou) 
demokracii v ospalé východoevropské 
zemičce jménem Sokovia, kde ovšem 
naráží nejen na odpor vzpurnějších 
obyvatel, ale také na dvě nové super-
hrdinské tváře, kterým se aktivity 
Avengers moc nelíbí. Superrychlý 
Pietro a telepatii i telekinezi ovládající 
Wanda Maximoffovi, experimenty po-
změněná dvojčata, Avengerům hodně 
zatopí. A ego Tonyho Starka alias Iron 
Mana dostane další úder pod pás. 

Rozhodne se proto vyrobil ultimát-
ního světového četníka s cílem nahra-
dit vytížené Avengers a dosáhnout 
onoho kýženého celosvětového míru. 
Ten se má díky Ultronovi, převratné 
umělé inteligenci (takový moderní 
americký Golem), kterou Tony na-
hraje do tisíců svých obleků, proměnit 
v každodenní realitu. Superhrdinové 
si konečně budou moci odpočinout 
a žít svoje životy, protože vyspělí 
roboti budou bdít nad blahem celé 
planety. Ale s robotickou inteligencí 
přichází i složité etické otázky a bez-
pečnostní hrozby, na které upomíná 
i historická česká stopa: byl to právě 
Karel Čapek, který ve hře R.U.R. přišel 
se slovem robot (od kořene robota-
-práce) a prvním robotem byl pražský 
Golem. Dobré úmysly totiž mnohdy 
brázdí cestu do pekla a Ultron se po 

vzoru mnohých filmových umělých 
inteligencí (Skynet z Terminátorů 
nebo záludný HAL z 2001: Vesmírné 
odysey) vzbouří, když mu dojde, že 
světový mír je možný za jedné jediné 
podmínky. Totiž, že nebudeme existo-
vat. Jde o tradiční poselství, které nám 
filmaři servírují už několik dekád. Pro 
planetu bude nejlepší, když nás někdo 
vymaže z existence. Ultron se pro ten-
to účel spojí s již zmíněnými dvojčaty, 
protože si nejdřív potřebuje vyrobit 
nezničitelné tělo - ideální schránku 
pro svůj bezbřehý intelekt. Právě 
v neprůstřelném plášti se skrývá jeho 
největší slabina. Druzí Avengers jsou 
až po strop našlapaní dějovými zvraty, 
starými, novými a staronovými posta-
vami. V bezmála dvouapůlhodinové 
stopáži dojde úplně na každého - ra-
dosti i strasti, přestřelky slovní i pěst-
ní, záchrany světa i vlastního krku. 
Joss Whedon jako pilná včelička létá 
od hrdiny k hrdinovi a každému při-
děluje jeho patnáct minut slávy, tedy 
s výjimkou Tonyho Starka v podání 
Roberta Downeyho Jr., který opět do-
stává víc pozornosti. V očích studia je 
totiž právě hláškující Downey Jr. tím 
velkým tahákem. Je to právě Stark, kte-
rý přivede Ultrona k životu a na něhož 
má rozumující robot největší piu, 
protože tak trochu trpí oidipovským 
komplexem. Ruku k dílu ovšem přiloží 
všichni Avengers. Natolik, že film mís-
ty připomíná pásovou tovární výrobu 
- multimediálního Frankensteina, kte-
rý vznikl, aby se zavděčil všem. Takový 
už je úděl hollywoodského spektáklu: 
pobaví, potěší, napne, ale mnoho stop 
v mysli nezanechá. Vlastně ani nechce, 
protože filmy studia Marvel jsou přes-
ně tou zábavou na pokračování, jakou 
tahle značka už od roku 1939 nabízí ve 
svých komiksech. Rychlé a stravitelné 
dobrodružství, jehož další kapitolu 
najdete v kinech za pár měsíců. A lidé 
do kin přijdou, protože na svoje hvěz-
dy nedají dopustit. Letošní Avengers se 
za odvedenou robotu nemusí stydět: 
hollywoodský standard splnili, aniž by 
museli napnout všechna svalová vlák-
na. Bude to ale stačit příště?
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 Green Gaels vyřadili v infarktovém 
semifinále domácí Custodes. Po větši-
nu zápasu Custodes vedli, ale Kana-
ďané srovnali 44 vteřin před koncem 
hrací doby. Custodes pak dostali 
možnost přesilovky a Dominik Pešek 
ji využil 8 vteřin před závěrečným 
hvizdem. Po nedovoleném bránění 
po rozhozu dostali Kanaďané míč 

a vzápětí byl vyloučen 
Tomáš Žipaj. Na tabu-
li zbývaly dvě vteřiny, 
Gavin Prout rozehrál 
na Dylana Goddarda 
a ten dokázal skóro-
vat a vyrovnat. Ná-
sledovaly samostatné 
nájezdy a ve třetí sérii 
Green Geals skórovali. 
Custodes pak v zápase 
o bronz porazili Me-
gameny 7:3.

Konečné pořadí :  
1. Pioneers (CAN), 2. Green Gaels 
(CAN), 3. LC Custodes (CZE),  
4. Megamen (USA),  5. SK Lacrosse 
Jižní Město (CZE),  6. Tel Aviv Lacrosse 

(ISR), 7. Bundeswehr Lacrosse (GER),  
8. Istanbul Sultans (TUR), 9. TJ Maleši-
ce (CZE), 10. Vienna Monarchs (AUT), 
11. Riggers (IRL), 12. London Knights 
(ENG), 13. Nova Scotia Privateers 
(CAN), 14. Turku Titans (FIN), 15. Team 
Germany (GER), 16. Bats Bratislava 
(SVK), 17. Glasgow Clydesiders (SCO), 
18. Regina Heat (CAN), 19. Helan Gĺr 
Lacrosse (SWE), 20. Team EuroLaxCo 
(FRA),  21. Polish Eagles (POL)

Individuální ocenění: nejlepší útoč-
ník: Dylan Goddard (Green Gaels), 
nejlepší obránce: Scott Rouse (Pione-
ers), nejlepší brankář: Nathan Wilson 
(Pioneers), nejlepší střelci: Dominik 
Pešek a Klaus Hauer – 16 gólů, vítěz 
kanadského bodování: Dominik Pe-
šek – 22b. All Stars Team: Brankář: 
Tomáš Čekal (SK Lacrosse Jižní Měs-
to), obrana: Brad MacArthur (Green 
Gaels), Jakub Výmola (LCC Radotín), 
přechodový hráč: Travis St-Germain 
(Pioneers), útok: Dominik Pešek (LCC 
Radotín), Matt Hickman (Megamen).

Tým z druhého konce světa, Pioneers 
z Vancouveru, vyhrál 22. ročník Memo-
riálu Aleše Hřebeského.

Svou třetí účast na Memoriálu Aleše 
Hřebeského dokázal tým z kanadské-
ho Vancouveru dotáhnout do vítězné-
ho závěru. V kanadském finále porazi-
li Pioneers rivaly Green Gaels 9:6. 

Pioneers na své cestě k titulu překo-

nali v semifinále americké Megamen 
10:4. Hráli velmi koncentrovaně, v tý-
mu, skvělý výkon předváděl brankář 
Nathan Wilson.

Pioneers vyhráli 22. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského

Klub Prague Diamond Golf Club 
pořádá ve spolupráci s pojišťovnou 
Generali v neděli 31. května od 10.00 
hodin golfový dětský den.

Děti zde budou mít možnost si 
zdarma vyzkoušet golf pod vedením 
zkušených trenérů, zasoutěžit si 
o hodnotné ceny se lvíčkem Generali, 
užít si klaunské vystoupení nebo oblí-
bené malování na obličej. 

Program dětského golfového dne 
nabídne tři hodiny tréninku golfu 
v rámci ukázkové hodiny Diamond 
Golf Academy zakončené mini-soutěží, 
a to postupně od 10.00 do 11.00 hodin, 
od 13.00 do 14.00 hodin a od 15.00 do 
16.00 hodin. K tomu proběhne navíc od 
11.00 do 12.00 hodin soutěž se lvíčkem 
Generali, od 12.30 do 14.30 hodin oblí-
bené malování na obličej a od 14.00  do 
15.00 hodin klaunské vystoupení s mo-
delováním balónků.

Pro účast v tréninkových hodi-
nách dětské golfové akademie klub 
doporučuje se předem registrovat na 
pdgc@seznam.cz. 

V rámci dětského golfového dne se 
rovněž můžete dozvědět více informa-
cí o aktivitách klubu pro děti a mlá-
dež. Rodiči vyhledávané jsou kromě 

golfové akademie také letní příměst-
ské kempy s výukou golfu, které klub, 
tak jako každý rok, pořádá v měsících 

červenci a srpnu. Jde 
o pětidenní příměstské 
kempy (pondělí až pátek 
8.00 – 18.00 hod.), v rám-
ci kterých si děti kromě 
výuky golfu zkusí napří-
klad i jízdu na koních, 
procvičí angličtinu nebo 
se vzdělají v rámci vědo-
mostních soutěží. Zapůj-
čení golfového vybavení, 
pitný režim a stravování 
je obsaženo v ceně kem-
pu (3 900 Kč). 

 

Golfový dětský den

Golfový dětský den – 31. května
od 10.00 hodin – Prague Diamond 
Golf Club, K Sádkám 158,
Praha-Lahovice
Více informací o dětském dni i dal-
ších aktivitách golfového klubu pro 
děti naleznete na www.golf-lahovice.cz

Radotínský soball získává meziná-
rodní renomé – v dubnu zdejší hřiště 
přivítalo ženský národní tým Indonésie.

I když to někomu může připadat div-
né, soball se v Indonésii těší větší po-
pularitě než u nás, to, v poměru k počtu 
obyvatel (přes 250 milionů), poskytuje 
dobrou představu o kvalitě týmu.

I když počasí spíše přálo, byli všich-
ni rádi, že nesněžilo. Na nadhazovacím 
prkně se na naší straně postupně vy-
střídala Martina Vicenová a Martina 

Borešová, a pokusily se „vyšachovat“ 
indonéské pálkařky. To se dařilo jen 
ze začátku, postupně totiž taktovku 

přebíral tým Indonésie, a přes některé 
naše dobré akce nakonec zaslouženě 
zvítězil. Utkání si všichni užili, hráčky 
z daleké země si kromě vzpomínek od-
nesly i dárkový balíček s památkou na 
Radotín. Tečkou bylo společné selfíčko 
na hřišti.

Zahálet v roce 2015 nebude ani tým 
mužů, v posledním srpnovém týdnu 
přivítá na domácím hřišti největší 
evropský soballový turnaj SuperCup, 
jehož se zúčastní přední světoví hráči 

v dresech nejlepších 
ev ropsk ých k lubů . 
Protože se čeká větší 
počet zahraničních 
i domácích fanouš-
ků, je tu výzva i pro 
radotínské: „Přijďte 
povzbudit náš Rado-
t ínský SK, budeme 
totiž chtít dosáhnout 
na přední umístění, 
k čemuž nás oprav-
ňuje přední umístění 
v  č e s k é  e x t r a l i z e 

a totální nadvláda českého mužského 
soballu v Evropě.“

Baeckeroot s 12 body na zápas.   
Mimořádným úspěchem letošního 

ročníku byla určitě také návštěv-
nost na domácích zápasech. Tu měl 
Radotín v rámci všech soutěží PBS 
suverénně nejvyšší.   

„Před sezónou jsem si dával za cíl 
70 diváků na zápas, ale byl to spíš 
sen. Nicméně realita nakonec před-
čila všechna moje očekávání a skon-
čili jsme na přibližně 100 divácích na 
zápas. Třikrát jsme halu téměř celou 
zaplnili a jednou dokázali i úplně 
vyprodat. To nemá v dějinách klubu 
ani soutěží PBS obdoby a považuji 
to za náš obrovský úspěch,“ dodává 
Adam Peřinka. 

Radotínské basketbalisty teď čeká 
letní přestávka. Nový ročník 2015/2016 
se pak naplno rozběhne znovu na kon-
ci září letošního roku. 

Mezinárodní soball v Radotíně

Stejně jako v loňské sezóně, i letos 
dokázali radotínští hráči vyhrát svoji 
soutěž a postoupit o úroveň výš.

Prvenství v Přeboru B znamená po-
stup do nejvyšší soutěže Prahy, která je 
svou úrovní zařazena jako čtvrtá nej-

vyšší v zemi. Hráči Radotína rozhodli 
o svém prvenství poslední dubnový 
den, když v rozhodující sérii play-off 
porazili Fénix Modřany 2:0 na zápasy.

„Sezónu hodnotím jako velmi úspěš-
nou. Podařilo se splnit hlavní cíl, který 

jsme si v září před-
sevzali. Vyhráli jsme 
přebor a navíc skončili 
druzí v poháru PBS. 
Klub se rok od roku 
posouvá dopředu, což 
jsem určitě chtěl, když 
jsem tým v roce 2012 
přebíral,“ říká před-
seda klubu a trenér 
Adam Peřinka. 

Tým letos bodově 
táhl zejména dvoume-
trový křídelník z rus-
kého Permu Aleksej 
Bazjulkin, který skóro-
val průměrně 13 bodů 
na utkání. Zdatně mu 
sekundovali zkušení 
francouzští hráči Ma-
thias Durand a Brieuc 

Radotínští basketbalisté znovu postupují výš

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů a reportů 
ze všech utkání na www.facebook.com/
BKRadotin.

V. Rallye Praha Revival končil v Radotíně
5. ročník společensko- sportovní akce 

nazvané Rallye Praha Revival, opět po-
řádaný jako memoriál Dalibora Janka 
a vlastně historicky desátý revival, se 
pyšnil hned několika primáty.

Popularita, jakou si revivaly získa-
ly, přivedla na start rekordní počet 
176 posádek (mezi 
nimi největší zahra-
niční hvězdou pro 
naše fanoušky byl 
bezpochyby Johny 
Haugland).

Ty čekala zatím 
nejdelší trať, kterou 
museli všichni zdo-
lat podle slepého 
itineráře a za dodr-
žování dopravních 
předpisů. Revival už 
získal svou pevnou 
podobu sestávající ve své sportovní 
části z už zmíněné jízdy podle itine-
ráře a průjezdy 12 Show section, or-
ganizovanými na uzavřených úsecích. 
Na nich mohly legendy motoristického 
sportu bezpečně popustit uzdu své zá-
vodnické vášni.

Ještě před slavnostním startem 
z Václavského náměstí absolvovali 
všichni slalomovou zkoušku u chu-

chelského závodiště, v pátek už za tmy 
je čekala ještě Show section ve Straši-
cích a hlavně orientačně náročná pasáž 
ve vojenském prostoru v Brdech. Pá-
teční itinerář dovedl posádky do Plzně. 
Sobotní program sestával opět z jedné 
orientačně náročné části a 4 show se-

ction. Ty byly na neděli připraveny již 
jen dvě a po nich už všechny posádky, 
pod bdělým dohledem policejního 
doprovodu, volně přejížděly do Rado-
tína. Veškeré výsledky naleznete na 
www.edda.cz/mscrdovrchu.

Nejlepším vysvědčením uplynulého 
revivalu je rychlost, s jakou se naplnila 
startovní listina podzimního Rallye 
Berounka Revivalu.

První květnovou neděli odstartovala 
v Conseq Parku Velká Chuchle klasická 
část letošní termínové listiny – vrcholem 
programu byla 67. Jarní cena klisen ALA-
VIS na 1600 m s patnácti aktérkami.

Roli favoritky naprosto jednoznač-
ně splnila hnědka stáje Dr. Charvát 
Dumnonia , po bezproblémovém 
průběhu ji k pětidélkovému triumfu 
dovedl žokej Jan Verner. Dumnonia se 
v Praze představila vůbec poprvé, 
vloni kralovala juniorkám v Brati-
slavě, kde ve třech startech nenašla 
přemožitelku. 

Druhé místo obsadila Agnes Seice se žo-
kejem Murzabajevem, půl délky za ní pro 
bronz z konce pole finišovala Ocara. 

67. Jarní cena klisen ALAVIS

Rozpis dostihů:
neděle 17. května
66. Velká květnová cena
VW Wachal, a. s.
neděle 24. května
Cena Nory Jeane
neděle 31. května
63. Velká červnová cena
neděle 7. června
12. Červnový pohár CK VTT

Další výsledky najdete na
www.velka-chuchle.cz 

NADĚJE, pobočka Praha
přijme od 1. června 2015

vedoucí azylového domu pro muže
v Otínské 43, Praha 5 - Radotín

Kontakt: personalista.praha@nadeje.cz
Tel. 603 462 757, www.nadeje.cz/praha

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv, 
rychlokurz klavíru pro dospělé 

Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení 
Ø koncertujeme 3x ročně 
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte 

Ø můžeme docházet k Vám domů 
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné 
Ø žádné stupnice, žádné etudy

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, MACH A ŠEBESTOVÁ, CESTA, 
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, PRACHOVSKÉ SKÁLY, DÍVÁM SE DÍVÁM. 
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety, 
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy. 
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262  

 w ww. pa ve l h okr. cz   

přijme na pozici

POKLADNÍ - PRODAVAČ(KA)
jedná se o jednosměnný provoz

pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

Tel.: 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
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Městská část Praha 16 zve své občany a hosty na

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
v sobotu 6. 6. 2015

KRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVOD
v sobotu 6. 6. 2015

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
v sobotu 6. 6. 2015

KRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVODKRÁLOVSKÝ PRŮVOD

PROGRAM
13.45     Zahájení programu

                            

14.30              PŘÍJEZD CÍSAŘE KARLA IV. S DRUŽINOU
                       (rychtářův uvítací proslov a předání klíče od města,
                       císařské obnovení městských práv,
                       hold císaři – divadelní spolek Gaudium) 

15.00              Antiquarius

16.00     Jan Kalousek

17.30      České srdce

18.30      Milan Peroutka jr.

20.00     Slza

21.00     Purple Mania a String Ladies

V průběhu programu vystoupí šermířská skupina ROTYKA

Součástí programu bude

„Festival malých pivovarů˝ a dobrého jídla
Pivní speciály z osmi pivovarů
»  Účastnická ankéta o nejchutnější pivo!

»  Vylosovaní výherci získají pivní balíčky!

Stánky s kulinářskými specialitami!

Doprovodný program pro děti:
»   Divadelní stan Království na kolečkách

»   Výtvarný stan Petrklíč, o.s.

POZOR: Kdo příjde přivítat císaře s družinou v dobovém kostýmu, obdrží 2 piva zdarma!

před radotínskou radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla

(vystoupení šermířů a dobové hudby Antiquarius)


