
STRANA 4                                                                         AKTUALITY - SPOLEČNOST                                                                   ČÍSLO 7-8/2015

Oslava desetiletého výročí založení 
nízkoprahového Klubu pro děti a mlá-
dež v Radotíně se konala již 21. května, 
ale na dny otevřených dveří všechny zve 
Proxima Sociale o.p.s., jeho provozova-
tel, nyní v září.

Ocenění desetileté práce
21. května se vedení organizace Pro-

xima Sociale o.p.s a sociální pracov-
níci kKlubu Radotín společně setkali 
s představiteli Městské části a Úřadu 
Prahy 16 a radotínských škol, aby 
zrekapitulovali 10 let vzájemné spo-
lupráce. Proxima Sociale o.p.s. před-
stavila služby, které organizace nabízí 
a poskytuje a aktivity, které probíhají 
v Klubu Radotín. Přítomní ocenili, že 
se podařilo vybudovat kvalitní zázemí 
pro mládež, která přijala klub za svůj 

a je ochotna aktivně se podílet na jeho 
provozu. O tom, že toto zařízení má 
úspěch, svědčí vysoká návštěvnost 
klubu. Řeč se stočila i k proměnám, 
které sociální pracovníci v práci s dět-
mi a mládeží zaznamenali v uplynu-
lých letech. Všichni se shodli na tom, 
že se sociální prostředí stává stále slo-
žitější, což klade na sociální pracovní-
ky a jejich práci velké nároky. 

Odpoledne pak následoval program 
pro uživatele služeb klubu, jejich ka-
marády a rodiče. Součástí programu 
bylo grilování, které si i přes nepřízeň 
počasí všichni užili.

Přijďte do klubu - v rámci Týdne 
n í z kopr a hov ýc h k lubů ,  kona-
ného pod záštitou České asociace 
streetwork, proběhnou ve dnech 
21., 23. a 24. září (vždy od 14.00 do 
18.00 hodin) v Klubu Radotín v ulici 
Loučanská dny otevřených dveří.

Klub chce během nich představit 
aktuální témata zaměřená na preven-

ci, svůj současný program i to, co se 
povedlo a co se naopak chystá. V těch-
to dnech budou moci klub navštívit 
nejen děti a mládež, pro které je tento 
klub primárně určen, ale například 
i rodiče, učitelé a všichni ti, kteří by se 
chtěli dozvědět něco více o jeho fun-
gování. Budou tu fotky z desetiletého 
působení klubu, proběhne výtvarná 
dílna a návštěvníci se mohou těšit i na 

turnaj ve stolním fotbálku. V případě 
pěkného počasí se poslední den ote-
vřených dveří – ve čtvrtek 24. září 
uskuteční venku před klubem zajíma-
vý a pestrý program. 

Nízkoprahový Klub Radotín je tu deset let,
přijďte se do něj podívat

Vody Berounky v sobotu 20. června 
vířil sedmý ročník Radotínské necky-
ády. Opět se přitom našlo dost skvost-
ných „bláznů”, kteří dohromady doká-
zali na start připravit devět famózních 
plavidel. Král mezi nimi, Tomáš Hanzl, 
se tentokrát nepustil do ničeho menšího, 
než do výletního parníku.

Navzdory nepříznivým předpově-
dím počasí přijely v sobotu do rado-
tínských říčních lázní všechny ohláše-
né posádky a k nim se zde navíc přidal 
jeden sólový jezdec na duši.

Zpočátku, uprostřed provazů deště, 
to vypadalo, že kromě pořadatelů, 
otužilých závodníků a jejich dopro-
vodných týmů už nedorazí vůbec 
nikdo, ale počasí nakonec přestalo 
poslouchat meteorology, mraky pro-
pustily slunko a zábava mohla začít.

Po úvodním představení plavců 
a jejich plavidel přišel čas losování 
startovních čísel. Ta si na Radotínské 
neckyádě musejí zástupci posádek 
doslova urvat – z větví čnících nad 
hladinu řeky na protilehlém břehu. 
Letos bylo pro diváky losování poně-
kud nudné, proběhlo totiž naprosto 
hladce. Ke koupání došlo v jediném 
případě, a to až při výstupu z lodi.

A pak už zbývala jen maličkost – do-
stat lodě na vodu a poté i do cíle. První 
vyrazil Čaroděj, nejprve se svou duší 
trochu zápolil, ale nakonec se mu ji 
podařilo zkrotit. Hned za ním vyrazil 
již loni otestovaný model sokolských 
necek, jeho posádka se letos nebála 
přibrat navíc dva pasažéry. Káhira 
expres naproti tomu už v sedlech 
velblouda a osla pro nikoho dalšího, 
než pro svou posádku, místo nenašel. 
V těsném závěsu za nimi odrazil Bo-
bek, pěkně pod papírem a obklopený 
mouchami a prolezlý červíky. Za ním 
následoval Bicyklosurf tandem řízený 
(tam kde to šlo) starostou Karlem Han-
zlíkem. A pak již zahoukal Vyšehrad 
obsazený do posledního místečka, vy-

pustil mohutný sloup kouře a odplul 
ke kostelu. Parník stíhal samostatný 
Havajský mléčný bar a dále plovoucí 
plovárna Dobřichovické střely. Kra 
s Eskymáky a jejich psím spřežením 
bohužel natáčela iglú proti větru a tak 
chvílemi mířila spíš na Černošice, ale 
i ona nakonec do cíle dorazila. Tam 
i ji tak mohla ocenit odborná porota 
a diváci, kteří vše pozorovali z lávky 
s potřebným nadhledem. Pak si ještě 
v lázních mohli poslechnout kapelu 
JEZ – country a šlo se na oceňování.

A zde jsou výsledky: 1. Vyšehrad, 
2. Bobek a jeho parta, 3. Dobřicho-
vická střela, 4. Havajský mléčný 
bar, 5. Necky – Sokol, 6. Bicyklosurf 
tandem, 7. - 9. Kouzelník, Eskymáci, 

Ká h i ra expres .  Po 
předání všech cen 
věnovaných sponzory 
hrála ještě bigbeatová 
kapela Long silence. 
Ale to už jen pro ty 
nejotužilejší. Ostatní 
odešli domů přemýš-
let o tom, zda, a po-
kud ano, na čem po-
koří Berounku příští 
rok oni. Ať tedy mají 
stejně skvělé nápady 
jako letošní plavci.

Vyšehrad vyhrál

Spanilá jízda Jeho Výsosti Karla IV., 
císaře římského a krále českého, který se 
svou chotí Alžbětou Pomořanskou, nej-
bližšími členy královské rodiny, před-
staviteli moci světské i církevní, rytíři 
a jezdci, opět letos projížděl Radotínem 
dál na hrad Karlštejn, se konala v sobo-
tu 6. června. 

Radotínský rychtář Karel Hanz-
lík, toho času starosta Městské části 

Praha 16, měl čest přivítat císaře 
v milovaném Radotíně, předat mu 
klíč od městských bran a naopak od 
Jeho Výsosti obdržet výsady a městská 
práva. Za dobrou správu Radotína jej 
Karel IV. pasoval do stavu rytířského. 

Další kratochvílí připravenou pro 
císaře v podání Divadelního spolku 
Gaudium, byl ladný tanec králov-
ského páru pod žhavým červnovým 
sluncem. 

Hlavní role císaře Karla IV. se ujal 
Karel Král a královnu Alžbětu Po-

mořanskou noblesně ztvárnila Mo-
nika Vaňková. Známá jsou i jména 
ostatních účinkujících, v roli císařova 
bratra Jana Jindřicha se objevil bývalý 
středočeský hejtman Petr Bendl, arci-
biskupem Arnoštem z Pardubic se na 
chvilku stal senátor Jiří Oberfalzer. Do 
Radotína dorazil i Demetrios Lambrou 
jako kyperský král Petr z Lusignanu. 

Po odjezdu královské družiny ale 
zábava nekonč i la .  Na 
pódiu se postupně vystří-
dalo několik hudebníků 
i skupin - zpěvák a kyta-
rista Jan Kalousek, který 
zahrál řadu známých hitů 
nejen z filmových Šakalích 
let a dostal některé diváky 
„na kolena“, Milan Perout-
ka mladší, dobová hudba 
v podání skupiny Anti-
quarius, znovu koncertu-
jící České srdce a aktuálně 
bodující skupina SLZA i se 

svým hitem „Lhůta záruční“. Hudební 
program uzavřelo společné vystoupení 
revivalové kapely Purple Mania a dív-
čího dua s houslemi String Ladies. 

Tropické počasí přímo vybízelo 
k osvěžení, popíjel se proto pěnivý 
mok z produkce malých pivovarů i ví-
no z královských vinohradů. Nálada 
vydržela od odpoledne až do pozd-
ního večera a tak se již mnozí těší na 
příští rok, kdy se bude konat již desátý 
ročník této akce. 

Radotín vítal císaře Karla IV.

Ano, je to tak, pan profesor Rak oslavil 
8. srpna významné jubileum - sedmdesáti-
ny. A tak je tu jedna malá gratulace. 

Přání, které jde od srdce snad každé-
mu, kdo ho zná, poslouchá nebo třeba 
jen jednou slyšel: I další roky ať jsou 
prodchnuty dobrými tóny a setkáními. 

Protože právě hudební potkávání 
tvoří podstatnou část dárků, které si 
k letošnímu „buclatému“ výročí Ště-
pán Rak připravil (hlavně pro své po-
sluchače). K nim patřil i jeho nedávný 
koncert v Rytířském sále hradu Karl-
štejn ve čtvrtek 13. srpna, kde s ním 
vystoupil jeho syn Jan Matěj Rak. 

Ti, kterým se nepodařilo navštívit 
žádné z jubilejních vystoupení, si bu-
dou muset počkat až na to adventní, 
které pan profesor přislíbil radotín-
ským i letos. Leckdo se na ně těší už od 
loňska. Koneckonců sám Štěpán Rak 
v jednom rozhovoru řekl: „Kytara je 
úžasný hudební nástroj, jehož kouzlo 
tkví především v tom, že si na něj 
v nějaké, byť sebemenší podobě, někdy 
v životě „sáhl“ snad každý, čímž se nám 
všem stala do jisté míry blízká. Ale pak 

je zde ještě jeden důležitý faktor a tím 
je její rychle doznívající tón. Čím krás-
nější jej vyloudíme, tím více jej toužíme 
slyšet znovu a znovu. Je to jako magnet, 
jehož moc je neodolatelná.“

Koho z těch, kdo někdy slyšeli 
mistrovu magickou hru, ta moc ne-
zasáhla?

„70” Štěpána Raka 

Poslední pravidelné setkání pro rado-
tínské seniory bylo zase jiné. Hodně jiné. 
K čaji či kávě tentokrát příchozí dostali 
pořádnou porci kultury – komorní 
představení Králův poslední soud.

Ve středu 17. června se ti ze zdejších 
dříve narozených, kteří měli zájem, se-
šli ve velkém sále Kulturního středis-
ka Radotín na tradičním Čaji o třetí, 
který pro ně uspořádala Městská část 
Praha 16. Vedle příjemného prostředí 
pro vzájemné rozho-
vory a bohatě pro-
střených stolů tu byla 
tentokrát připravena 
i divadelní scéna. Vel-
mi jednoduchá – pro 
jediného herce. A ten 
ji dokonale obsáhl.

Frant išek Kreuz-
mann z DSFK coby 
Václav II., ohlížející se 
zpoza prahu smrti za 
svým životem a všemi 
blízkými i za svými 
ne př á t e l i ,  nap l n i l 
vzdálený příběh živý-
mi emocemi. A sál mu 
tiše naslouchal. K síle 
prožitku napomohl 
i hudební doprovod 
Jakuba Pospíšila.

S v é  p o z d r a v e n í 
a informace o aktuálním dění v měst-
ské části starosta Mgr. Karel Hanzlík 
tentokrát připojil až po kulturním 
programu. Vyslechl si jak díky za 

právě získané zážitky, tak i nejrůznější 
připomínky – tentokrát především 
k přechodům pro chodce. Koneckon-
ců podobná setkání jsou nejjednodušší 
možností, jak se starostou probrat to, 
co koho zrovna v tu chvíli trápí.

A kdy se ta příležitost naskytne příš-
tě? Hned v úterý 15. září, samozřejmě 
o třetí odpoledne ve velkém sále U Ko-
runy. K tradičnímu setkání radotín-
ských seniorek a seniorů bude tentokrát 

připravena velká směs romantických 
písní a árií Hudební Hollywood, které 
přednesou Anna Dushkina s Vladimí-
rem Frantou.

Studenti Vyšší odborné školy cestov-
ního ruchu si připravili procházku, při 
které chtějí ukázat, že je zajímavé podí-
vat se mimo centrum Prahy. V pondělí 
14.9.2015 ukážou něco málo z Prahy 16.

Soutok Berounky a Vltavy byl mís-
tem, kde již od doby kamenné sídlili 
lidé. Přímo v oblasti nádraží Radotín 
byla archeology odhalena sídla lidí 
knovízké kultury z doby bronzové. 
Klín země mezi Berounkou a Vltavou 
před jejich soutokem by měl být areá-
lem vodních sportů a rekreace. 

Jeden čaj, jedno divadlo

Zbraslav je spojována především 
s keltským opidem, ale je zde i Zbra-
slavský zámek – klášter s pohnutou 
historií. Za první republiky byla Zbra-
slav oblíbeným výletním místem díky 
svým přírodním podmínkám, a tak 
zde najdeme například vilu Vladislava 
Vančury.  

Zveme všechny milovníky historie 
a pěší turistiky. 

Vycházka z Radotína na Zbraslav

Z Radotína na Zbraslav - pondělí 
14. září, sraz u zastávky PID
Nádraží Radotín v 15.30 hodin.

Městská část Praha 16 opět připravila 
podzimní sérii zájezdů se zvýhodněnou 
cenou pro radotínské seniory a seniorky. 

Jejich předprodej se uskuteční v 
pondělí 7. září mezi 8. a 10. hodinou 
dopolední v Klubové scéně Milana 
Peroutky.

Tentokrát jsou připraveny následující 
cíle výletů:

23. 9.  Zámek Litomyšl, Polička
a  život na vsi
30. 9.  Zámek Dub a Helfenburk
14. 10.  Karlovy Vary
21. 10.  Polsko, zámek Ksiaž
Místo na zájezdu není možné 

rezervovat před předprodejem. 

Předprodej 
podzimních 

zájezdů

Více informací lze získat v cestovní 
kanceláři CK2, která zájezdy 
zajišťuje, a to na tel: 224 313 161,
731 170 029.


