
Vážení  
spoluobčané, 
máme za sebou 
měsíc plný sta-
rostí a velkého 
smutku, které 
nám přinesla rus-
ká invaze na Ukrajinu. Jsem hrdý 
na obrovskou vlnu solidarity s lid-
mi postiženými válkou. Na ulicích, 
v obchodech i na dalších místech 
nyní pravidelně slýcháváme ukra-
jinštinu a nikdo neví, kdy se budou 
moci naši noví sousedé vrátit do 
svých domovů. Přeji si, abychom 
v naší podpoře neustávali, a pokud 
to jen bude možné, abychom nadále 
ukrajinským matkám a jejich dětem 
pomáhali.

Opět se ukázalo, že v Radotíně 
umíme držet při sobě a v těžkých 
chvílích se semkneme. Během pár 
hodin po vyhlášení sbírky na vyba-
vení domu pro uprchlíky jsme sesbí-
rali takovou materiální pomoc, že 
bychom zařídili ne jeden, ale rovnou 
dva podobné domy. Další oblečení, 
léky, trvanlivé potraviny a věci po-
třebné pro přežití mimo domov, jako 
jsou spacáky, podložky nebo termo-
sky, jste nosili do Centra humanitár-
ní pomoci Ukrajině, které pár dní po 
začátku válečného konfliktu zaplni-
lo svůj sklad, takže jeho pracovníci 
mohli rychle vše odvézt tam, kde 
jsou tyto věci nyní potřebné. 

V nadcházejících týdnech a mož-
ná i měsících bude důležité nepolevit 
a pokračovat v podpoře Ukrajiny na 
všech možných frontách. V tamních 
městech a na vesnicích se patrně 
rozhoduje také o naší budoucnosti – 
budoucnosti svobodné Evropy, kam 
chce Kyjev patřit.

Přeji vám klidné dny!
Váš Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Nový domov pro uprchlíky
Desítky ukrajinských maminek s malými i většími dětmi uprchly před válkou a už několik dní po 
začátku konfliktu našly svůj dočasný nový domov v Radotíně. 

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675, www.femat.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

STŘEŠNÍ NOSIČ
ZÁKLADNÍ

 nyní až
-40 %

CYKLISTICKÁ 
LAHEV 0,75 L

68 Kč
vč. DPH

STŘEŠNÍ NOSIČ
ZÁKLADNÍ

  VYJARNĚTE SE

NA NOVOU
   SEZÓNU

Originální příslušenství

Vybavte si svůj vůz v jarní nabídce ŠKODA Originálního příslušenství.

Získáte bezpečné a kvalitní doplňky se zvýhodněním až 40 %, které navíc perfektně 
sednou na model vašeho vozu ŠKODA.

Na radotínské radnici už zase 
pravidelně zasedá krizový štáb. 
„Ještě jsme se neotřepali z krize 

spojené s koronavirem a už tady máme 
další těžkou situaci. Krizový štáb jsme 
po začátku ruského útoku začali svo-
lávat každý den, poté se frekvence 

setkávání lidí z  vedení radnice, poli-
cie, školy a  dalších zainteresovaných 
složek změnila na dvoudenní,“ říká 
starosta a  šéf radotínského krizového 
štábu Karel Hanzlík. 

Úkolem krizového štábu byla rychlá 
reakce na uprchlickou vlnu z Ukrajiny, 

odkud do hlavního města dorazily 
desítky tisíc lidí. První běženkyně při-
jely do Radotína už týden po začátku 
konfliktu. „Radnici se podařilo velmi 
rychle připravit zázemí pro nece-
lou padesátku běženkyň a  jejich dětí 
v bývalém domě s pečovatelskou služ-

bou v  ulici Na Benátkách. Válka na 
Ukrajině vypukla ve čtvrtek, v  neděli 
už se sešli dobrovolníci, aby začali 
s úklidem tohoto objektu,“ uvádí mís-
tostarosta Radotína Miroslav Knotek. 
A v pátek, osm dní od začátku ruské 
invaze, už do bývalého „pečovateláku“ 
přijely první rodiny. 

Radnice poté spustila komplexní 
program pro práci s uprchlíky. „Kromě 
ubytování chystáme postupné začle-
nění ukrajinských dětí do školní výuky, 
o  volnočasový program se postarají 
naše kulturní a sportovní organizace,“ 
vysvětluje Karel Hanzlík. Matkám rad-
nice pomůže s hledáním práce, aby se 
byly schopné co nejdříve o  sebe a  své 
příbuzné postarat. Nejméně do půlky 
dubna mají zajištěné stravování, o které 
se společně starají školní jídelna a bar 
nad krytým bazénem. Běžencům se 
otevřela s  pomocí a  nabídkou kultur-
ního vyžití místní knihovna i  Kultur-
ně-komunitní centrum Koruna. Začaly 
také adaptační kurzy.

Uprchlická krize spustila v Radotíně 
obrovskou vlnu solidarity. Dům 
s pečovatelskou službou pomohli při-
pravit a  vybavit místní lidé a  organi-
zace. Velký příval materiální pomoci 
zaznamenalo také Centrum huma-
nitární pomoci Ukrajině, které už 
od roku 2020 sídlí v  bývalé výtopně 
u  panelových domů, již spravuje 
radotínská radnice. Do Kyjevské 
oblasti vypravilo trojici vozidel se 
sesbíranou pomocí – s  léky, potravi-
nami, oblečením, spacími pytli, ale 
také s vojenskou výstrojí. 

Petr Buček

Více k tématu na str. 2 až 4

Měsíčník správního obvodu pro území Radotína, Zbraslavi, Velké Chuchle, Lipenců, Lochkova

Karel Hanzlík 
o uprchlické 
vlně:
Zapojíme školu 
i sportovní oddíly

Radotínští 
zaplnili 
humanitární 
centrum: 
Stačilo pár dní a sklad 
byl plný

Ze svatební 
cesty na 
pomoc 
běžencům:
Jak probíhala cesta 
Ukrajinek do Radotína?
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Radotínský dům pro uprchlíky přivítal první ženy a jejich děti týden po invazi Ruska na Ukrajinu.
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Karel Hanzlík: Zapojíme školu i sportovní oddíly

Dům pro uprchlíky bylo nejdříve nutné uklidit. Do příprav se zapojila také 
radotínská radní, učitelka základní školy a lakrosová trenérka Simona 
Baráková.
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Garsoniéry připravené na příjezd běženců
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Týden po začátku konfliktu se do domu nastěhovaly první rodiny.
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Pomoc Ukrajině

Jak vy osobně vnímáte první 
týdny od začátku ruské 
invaze na Ukrajinu?

Prožívám to vnitřně velmi inten-
zivně. Potkávám lidi, kteří před 
ruskou agresí museli utéct a  viděli 
mnoho utrpení, bohužel i  mrtvé. 
A  jelikož jsou to hlavně maminky 
s dětmi a já mám malou dcerku, je to 
pro mne o to silnější.

Když do našeho života vstou-
pil koronavirus, ptal jsem se na 
srovnání se záplavami. Nyní tady 
máme novou nečekanou situaci 
– uprchlickou vlnu z  Ukrajiny. 
V čem je tato krizová situace pro 
radnici jiná?
Jedná se o  zcela specifické události. 
Při povodních se můžeme na mnohé 
připravit, jsou už pro nás díky his-
torické zkušenosti předvídatelné 
i z hlediska časového průběhu. Koro-
navirus a  bezprecedentní akt ruské 
agrese jsou pro nás novou zkuše-
ností, u kterých netušíme, jak dlouho 
budou trvat. Jsem rád, že když se 
podívám zpět na to, jak jsme při 
koronaviru a nyní při uprchlické vlně 
z  Ukrajiny postupovali, ukazuje se, 
že naše kroky vedly správným smě-
rem a udělali jsme maximum, co bylo 
v našich možnostech. 

Které kroky myslíte konkrétně?
Troufám si říct, že ve spoustě věcí 
umíme být napřed před hlavním 
městem i  jinými městskými částmi 
a  obcemi. Hlavní město Praha nám 
před pár dny v  rámci nouzového 
stavu stanovilo počty ubytovacích 
kapacit, které máme uprchlíkům 
zajistit. My jsme je ve stejnou chvíli 
už měli nejen připravené, ale i téměř 
zaplněné ukrajinskými ženami 
a jejich dětmi a řešili jsme adaptační 
skupiny pro nejmenší utečence. 
Nečekáme na pokyny shora, ale sami 
konáme už s předstihem.

Ubytovat běžence je jen jeden 
z dílků pomoci. Jakou další pod-
poru zajišťujete?
Vedle stravování zajišťujeme pro 
dospělé poradenskou činnost, dle 
potřeby terapeutickou pomoc. Pro 
mládež jsme nachystali bohatý pro-
gram. Kromě pozvolného zapojení 
do školní docházky mohou využít 
spolu s  našimi dobrovolníky při-
pravené kulturní a  sportovní vyžití. 
Zapojily se třeba základní umělecká 
škola nebo sportovní oddíly. Napří-
klad k  fotbalistům se už připojila 

trojice ukrajinských kluků ve věku 
okolo 12 let, pomoc nabídli atleti, 
tenisté i další oddíly. Takovou přiro-
zenou integraci do společnosti pova-
žuji za ideální.

Začnou všechny ukrajinské děti 
rovnou chodit do školy?
Nejdříve jim nabízíme adaptační 
program ve skupinách, v jehož rámci 
se naučí i  základy češtiny. Takový 
postup doporučují i školní psycholo-
gové. Děti rozdělíme do čtyř skupin 
– na dvě předškolní, další budou ve 
věku žáků prvního a druhého stupně. 
V těchto skupinách je připravíme na 
postupné zapojení do školní výuky. 
Chceme tímto krokem i  pomoci 
škole a  děti připravit, jelikož učitelé 
si za poslední dva roky hodně užili 
s hybridní či distanční výukou žáků.

Co chystáte pro maminky z Ukra-
jiny?
Budou se moci potkávat v  našich 
zařízeních, jakými jsou napří-
klad Kulturně-komunitní centrum 
Koruna nebo knihovna. A  jak jsem 
již zmiňoval, zajišťujeme pro ně pra-
covní poradenství.

O  kolik běženců se zvládne 
Radotín postarat?
Myslím si, že dvě stě až tři sta lidí 
zvládneme. To odpovídá asi sedmde-
sáti maminkám a jejich dětem. 

Pomáhají vám Ukrajinci, kteří 
zde žijí už delší dobu?
Ozývají se, pomáhají nám. Napří-
klad paní Larysa Vursta, která vede 
soukromou školku Petrklíč, nám 
výrazně pomáhá s  překlady růz-
ných letáků a organizačních pokynů. 
Domluvili jsme se, že bude fungovat 
i jako kontaktní osoba pro uprchlíky, 
kteří se budou ubytovávat u soukro-
mých osob. 

Radotín funguje hodně pospolitě 
a  lidé tu umí táhnout za jeden 
provaz. Ukazuje se to i  během 
této nové krize?
Ano a  nabíjí mě optimismem, že 
to není s  naší společností ještě tak 
špatné. Během pár hodin poté, co 
jsme vyhlásili sbírku, se nám poda-
řilo sehnat finanční dary a  materi-
ální pomoc pro bývalý objekt domu 
s  pečovatelskou službou, abychom 
ho mohli zařídit. Ozývají se nám 
s  nabídkou pomoci i  lidé z  okolí – 
z  Lipenců nebo Třebotova. Je to až 
dojemné. 

Chcete někomu poděkovat jme-
novitě?
Z našich lidí musím poděkovat dob-
rovolným hasičům, kteří pomohli se 
stěhováním a  montáží nábytku při 
zařizování garsoniér pro běženkyně. 
A  především pečovatelkám pod 
vedením paní Ivany Krásné, které po 
své službě v našem hlavním objektu 
přicházely odpoledne připravovat 
dům pro uprchlíky. Velký dík si rov-
něž zaslouží radní Simona Baráková 
a  vedoucí správy obecních nemovi-
tostí Hanka Špryňarová, které oka-
mžitě vešly do kontaktu s  uprchlíky 
a  organizovaly jejich nastěhování 
i o víkendu. Totéž platí o neúnavném 
pracovníkovi krizového řízení panu 
Kalinovi. Poděkování si však zaslouží 
všichni, kteří Ukrajincům v  této 
těžké situaci pomohli, pomáhají či 
ještě pomůžou.

Jak vznikl nápad využít dům 
s  pečovatelskou službou v  ulici 
Na Benátkách?
Byla to trochu shoda náhod. Klienty, 
kteří ho dříve obývali, jsme v posled-
ních měsících postupně stěhovali do 
naší novější budovy v ulici K Cemen-
tárně. Není v něm výtah a pro seni-
ory už nebyl vhodný. V budoucnu jej 
chceme využívat jako startovací byd-
lení pro zástupce důležitých profesí, 
které si chceme v Radotíně udržet – 
například pro učitele nebo policisty. 

Během pár dní jste dům připravili 
pro uprchlíky. Co bylo největší 
překážkou při zařizování bytů?
Museli jsme je znovu vybavit, byly 
i  rok prázdné, spotřebiče v  někte-
rých případech nefungovaly. Chy-
běly vhodné postele, matrace. Bylo 
zapotřebí zprovoznit společenskou 
místnost, aby poskytla zázemí pro 
hry dětí a setkávání jeho obyvatelek. 
V  objektu jsme navíc zařídili prá-
delnu.

Z  čeho jste zaplatili zařízení 
těchto garsoniér?
Udělali jsme sbírku a  obdrželi jsme 
řadu darů. Například společnost 
Beko vybavila dům elektrickými spo-
třebiči za téměř dvě stě tisíc korun. 
Jednalo se o  lednice, pračky nebo 
mikrovlnné trouby. Vše jsme dali 
dohromady ze dne na den, a  kdyby 
bylo potřeba, asi bychom vybavili 
dvojnásobný počet bytů. Solidarita 
lidí je opravdu neuvěřitelná. 

Co jste dělali s věcmi, které vám 
lidé nosili, ale vám se nehodily?
Museli jsme hned doslova po pár 
hodinách příjem materiálních darů 
zastavit a začali jsme nabídky od lidí 
evidovat s  tím, že se o  věci přihlá-
síme, jakmile budou potřebné. Kdo 
chtěl přispět, ale nevěděl jak, toho 
jsme instruovali, co má nakoupit. 
Našim uprchlíkům jsme dodali do 
bytů i základní potraviny.

Spolupracujete také s Cent-
rem humanitární pomoci Ukra-
jině, kterému jste před pár lety 
poskytli zázemí v bývalé výtopně 
u železničního přejezdu?
S jeho vedoucím Petrem Olivou jsme 
se dohodli na tom, že mu dodáme 
brigádníky, kteří pomohou s  pří-
jmem potravin, oblečení a  dalších 
darů pro Ukrajinu. Spolupracovali 

jsme také na sběru léků, potravin, 
spacáků, termosek nebo powerbank, 
které jsou potřebné a  které už toto 
humanitární centrum odvezlo na 
Ukrajinu.

Jak budete v  příštích měsících 
financovat chod radotínského 
domu pro uprchlíky?
Díky našim rozpočtovým možnos-
tem a  získaným financím od lidí jej 
nyní bez potíží zvládáme provozovat. 
Počítáme však s  tím, že solidarita 
lidí může v  budoucnu klesat. Pak 
bude nutná podpora státu a hlavního 
města.

Museli jste zajistit bezpečnost 
běženkyň a jejich dětí?
Víme, že bohužel existují skupiny lidí, 
které různě zpochybňují nárok Ukra-
jinců na pomoc, někteří to dávají 
výrazně najevo. Náš dům pro uprch-
líky proto monitorují obě složky poli-
cie, které v Radotíně máme. Požádali 
jsme také komunitu lidí ze soused-
ství domu, aby nás informovali o pří-
padných negativních jevech v  jejich 
ulici. Takové situace bohužel musíme 
předjímat. Přesto věřím a  vidím, 
že naprostá většina lidí v  Radotíně 
uprchlíky podporuje.

Máte pro uprchlíky i  další pro-
story? 
V  bývalém domě s  pečovatelskou 
službou máme 47 uprchlíků. Další 
prostory chystáme v budově jednoho 
ze sportovních oddílů, kde umís-
tíme 12 lidí. A  jsou připraveny dva 
pokoje v  našem objektu, který pro-
najímáme volnočasové organizaci. 
Tam můžeme umístit deset lidí. Jako 
dočasné prostory nám slouží uby-
tovna ve sportovní hale. Tam najdou 
útočiště, než jim najdeme dlouhodo-
bější zázemí. Přemýšlíme také o tom, 
že bychom nabídli běžencům naše 
rekreační zařízení v Chrobolech. 

Co poradíte těm, kteří zvažují, 
zda vzít uprchlíky k sobě domů?
Každý by si měl uvědomit, že taková 
podpora nemusí být na krátkou 
dobu. Těžko odhadovat, za jak 
dlouho se běženci budou moci domů 
na Ukrajinu vrátit. Určitě se ale může 
spolehnout na to, že jim poskytneme 
určité zázemí a potřebnou podporu. 
Z  naší materiální sbírky můžeme 
pomoci s  dovybavením místností. 
Od začátku je vhodné být s  námi 
v kontaktu, aby například věděli, zda 
ještě máme pro děti z Ukrajiny místa 
ve škole. 

Petr Buček

Starosta Radotína Karel Hanzlík zažil v čele městské části ničivé povodně, 
epidemii koronaviru a nyní se svým týmem čelí uprchlické vlně z Ukrajiny. 

Starosta Karel Hanzlík před billboardem na Výpadové ulici
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„Vraceli jsme se ve čtvrtek 
24. února. Na letišti jsme si 
po přistání zapnuli telefony 

a  nestačili se divit, co se na Ukrajině 
děje,“ říká Nela Pražmová. Na displeji 
jí vyskakovaly zprávy o  ruské invazi. 
Ihned začala obtelefonovávat rodinu 
v  Česku i  v  napadené zemi. Všichni 
byli překvapení, útok skoro nikdo 
nečekal. 

Vojáci vtrhli na Ukrajinu ve čtvr-
tek, už o  den později začaly přípravy 
na odjezd tety Anny, sestřenice Jany 
a  jejích dvou dcer – sedmileté Máši 
a  osmileté Dáši. „Chtěla jsem, aby 
přijely za mnou do Prahy do bezpečí. 
Pár dní zabralo balení, něco si nava-
řily a v pondělí 28. února vyrazily na 
cestu,“ uvádí Nela Pražmová. Nej-
dříve chtěly jet do Prahy autobusem, 
ale ukrajinský řidič si řekl v přepočtu 
o  dvacet tisíc korun. V  normálních 
časech by lístky pořídily za zhruba 
čtvrtinu této částky. Spousta lidí však 
chtělo náhlé situace zneužít. Anna 
s Janou se proto rozhodly dostat se za 
slovenskou hranici a odtamtud pokra-
čovat v cestě do Prahy. 

PRVNÍ NOC V RADOTÍNĚ
Ženy z  ukrajinského Užhorodu měly 
obrovské štěstí. Na Slovensku přímo 
na hranici čekal český autobus s  prů-
vodcem, který organizoval pomoc pro 
uprchlíky. Bezplatně je odvezl do Prahy. 
„Bylo o  ně dobře postaráno, dostaly 
i najíst. V pondělí před půlnocí jsem je 
vyzvedla na autobusovém nádraží na 
Florenci,“ vypráví Nela perfektní češti-
nou. Že do svých dvanácti let mluvila 
jen ukrajinsky, není vůbec znát. Čtyři 
dny po začátku ruské invaze přivítala 
v Praze svou sestřenici, kterou dva roky 
neviděla. 

Obyvatelka Radotína už mezitím 
kontaktovala zdejší radnici s  dota-
zem, jestli se chystá nějaká pomoc 

Děti se těšily do školy a  školky, 
Anna s Janou začaly hledat práci. Pak 
se ale u jedné z žen dostavil stres spo-
jený s  tím, že na Ukrajině zůstal její 
nemocný bratr. Zmocnily se jí obavy, 
jestli se o sebe bez její pomoci postará. 

Ani Nela Pražmová si dobrý pocit 
z rychlého přesídlení části své rodiny 
do bezpečí daleko od války neužívala. 
Když jela do Braníku vyzvednout 
z domu poslední tašky běženkyň, pře-
stala na zmrzlé vozovce v  prudkém 
stoupání své auto ovládat, její vůz začal 

Ukrajinka Nela Pražmová žije v Radotíně už deset let. Do Česka se přistěhovala ještě dříve – před dvaadvaceti lety, když jí 
bylo dvanáct. Ruská invaze na Ukrajinu ji zastihla ve chvíli, kdy se se svým manželem vracela z líbánek, které museli kvůli 
covidu o půl roku odložit. Následoval nečekaný sled událostí.

pro běžence z  válkou zasažené země. 
„Napsala jsem starostovi Karlovi Han-
zlíkovi. Slíbil mi, že mě bude kontakto-
vat a že by brzy mohly být volné garso-
niéry v bývalém domě s pečovatelskou 
službou,“ popisuje sled událostí Nela 
Pražmová. 

O půlnoci z pondělí na úterý si domů 
z  Florence přivezla celkem sedm lidí. 
Její sestřenice s tetou a dcerami potkaly 
v autobuse kamarádku s dalšími dvěma 
dětmi. Celá skupina tří žen a čtyř dětí 
se rozhodla zůstat pohromadě. Noc na 
úterý strávilo ve dvoupokojovém bytě 
za radotínským Albertem jedenáct lidí 
– kromě manžela a Neliných dětí také 
sedm ukrajinských uprchlíků. 

Na úterý už měla naplánované stě-
hování náhlých hostů ze své rodné 
země. Stavební firma, ve které pracuje 
Nelin otec, uvolnila pro potřeby uprch-
líků neobývaný dům na Novo dvorské 
ulici v Braníku. Přátelé a známí v něm 
pomohli zaplnit nábytkem dvě pro-
vizorní místnosti. „Ještě v  úterý jsme 
měli vše uklizeno, holky byly nastě-
hované, konečně jsem si sedla, když 
mi zazvonil mobilní telefon.“ Volali jí 
starosta Karel Hanzlík a radní Simona 
Baráková s  nabídkou dvou garsonek 
v  radotínském domě, který radnice 
narychlo připravila pro potřeby ukra-
jinských matek a jejich dětí. 

Úlevu vystřídala nutnost rychlého 
rozhodnutí. Bude pro ně výhodnější 
zůstat v  Praze 4, nebo je lepší volbou 
stěhování do Radotína? Uprchlice 
rychle zvolily přemístění do domu 
nedaleko od Berounky. „Důležité bylo, 
že jim Radotín nabídnul nejen byd-
lení, ale také místa ve školce a  škole, 
pomoc při hledání práce a  další pora-
denství. Navíc mi chtěly být nablízku, 
což sehrálo důležitou roli. Dům v Bra-
níku se v  dalších dnech rychle zaplnil 
jinými uprchlicemi,“ vysvětluje Nela 
Pražmová. 

TÝDEN PO VYPUKNUTÍ VÁLKY
Od začátku války uplynul týden a dvě 
neúplné ukrajinské rodiny měly stře-
chu nad hlavou. „Pokoje jsou maličké, 
ale Ukrajinci jsou většinou skromní 
lidé zvyklí žít spolu pohromadě na 
malém prostoru,“ říká Nela Praž-
mová. Radnice jim domluvila stravo-
vání v bufetu na radotínském krytém 
bazénu. Některé pracovnice z  domu 
s  pečovatelskou službou se díky zna-
lostem ruštiny s ukrajinskými ženami 
domluvily na všem potřebném. 

bezvládně couvat dolů a  postupně 
se srazila s  několika jinými auty. Při 
nehodě si poranila krční páteř, její 
auto je na odpis. 

Podle radotínské Ukrajinky budou 
její krajané chtít co možná nejdříve 
zpátky do rodné země. Většina z nich 
věří, že v  Radotíně i  v  jiných částech 
Česka zůstanou jen několik týdnů. 
A  jakmile se situace uklidní, vrátí se 
do svých domovů a ke svým rodinám 
na Ukrajině. 

Petr Buček

Ze svatební cesty rovnou na pomoc uprchlíkům

Žlutá a modrá: ukrajinské barvy v Radotíně

Nela Pražmová (druhá zleva) se svou tetou, sestřenicí a kamarádkou
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Slogan Sláva Ukrajině se objevuje hned na několika místech 
Radotína.

Takto si vyzdobili třídu žáci základní umělecké školy. Na nevyužívaném komíně výtopny vlaje ukrajinská vlajka. Některé sloupy ozdobily modro-žluté stužky.

Také Koruna se přidala k podpoře napadené země.
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Pomoc Ukrajině
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Stačilo pár dnů a sklad s pomocí se naplnil

Právě vás v  Radotíně navští-
vil generál Petr Pavel. Co 
s sebou přivezl?

Vojáci, kteří s  ním přijeli, přivezli 
výstroj asi pro 20 osob. Členové 
domobrany například v  Kyjevě dostá-
vají zásobníky a  zbraně. Helmy, vesty 
nebo boty jim chybí. Proto je pro nás 
důležité, že můžeme na Ukrajinu 
odvézt vojenskou výstroj. Především 
ale vozíme potraviny, spací pytle, léky 
nebo oblečení.

S  humanitární pomocí jezdíte na 
východ Ukrajiny od roku 2015, 
tamní situaci dobře znáte. Překva-
pila vás invaze na Ukrajinu? 
Překvapila, nečekal jsem to. Myslel 
jsem si, že Putin straší, aby dotlačil 
ukrajinského prezidenta Zelenského 
k  nějakým dohodám. Menší invazi 
předpokládat šlo. Frontální útok jsem 
ale nečekal.

Rozhovor děláme ani ne týden po 
vypuknutí konfliktu na Ukrajině. 
Máte informace přímo z míst, kam 
jezdíte – z Doněcké oblasti?
Dneska jsem si psal s  kamarádkou, 
nemají elektřinu, vodu, plyn, chy-
bějí dodávky jídla. Většina přátel je 
v  armádě. Lepší obrázek o  situaci na 
Ukrajině si udělám až na místě, lepší je 
vždycky vidět než jen slyšet. 

Během pár dní jste svůj radotínský 
sklad naplnil humanitární pomocí, 

Pomoc Ukrajině

kdy s ní odjedete do válkou zasa-
žené země?
Příští týden chceme vyjet, pojedeme 
dvěma až třemi auty. Zároveň pomá-
háme i  tady v  Radotíně lidem, kteří 
prchají před válkou. Ve spolupráci 
s  městskou částí jim nabídneme oble-
čení a další věci.

Kam přesně věci na Ukrajinu dove-
zete?
To zatím nevím, jednáme o tom s ukra-
jinskou ambasádou, pomoc koordinu-
jeme. Možná se nedostaneme ani do 
Kyjeva, kam jsem ještě před pár dny 
chtěl jet. Plány budeme upravovat ještě 
cestou. 

Jakým způsobem na místě věci 
lidem rozdělujete?
Nedáme je do nějakého centrálního 
skladu, s tím nemám dobré zkušenosti. 
Vždy dáváme věci ze sbírek adresně 
těm, kteří pomoc opravdu potřebují. 

Je složité najít přesné adresáty 
pro pomoc?
Složité věci jsou pro mě zajímavé. Když 
s pomocí přijedu, oslovím místní obce 
a rozděluji potraviny nebo oblečení ve 
spolupráci s CIMIC (organizace propo-
jující civilní část obyvatelstva s  armá-
dou – pozn. red.). Do Doněcké oblasti 
jsem vozil hodně školních potřeb, ve 
městech jsme spolu s  jejich vedením 
vytipovali školy, kde děti aktovky nebo 
jiné vybavení potřebují nejvíce.

Na Ukrajinu jezdíte osm let, jak se 
za tu dobu změnila?
Hodně se toho od začátku konfliktu 
v Doněcké oblasti v letech 2015 a 2016 
opravilo, zlepšil se stav silnic i  domů. 
Nyní se mnoho z toho zase zničí.

Jak jste tamní situaci vnímal, když 
jste tam přijížděl v  předchozích 
letech?
Neustále se tam bojovalo. Bylo mi ale 
divné, že loni v  říjnu válečná činnost 
Rusů téměř ustala. Místo 70 útoků za 
den jich tam najednou bylo jen pár 
denně. Teď už víme, že to byl klid před 
bouří. 

Jak na východě vaším pohledem 
vypadá soužití Ukrajinců a Rusů?
Žije tam tak 60 procent Ukrajinců 
a  40  procent Rusů. To je můj odhad. 
Oba národy tam spolu žijí, vědí, kdo je 
Rus a kdo Ukrajinec, ale většinou spolu 
nemluví.

Čeští vojáci, kteří vám dnes přivezli 
vojenskou výstroj, již povezete na 
Ukrajinu, říkali, že jsou příjemně 

Petr Oliva provozuje od roku 2020 v bývalé výtopně pod vysokými komíny 
a kousek od železničního přejezdu Centrum humanitární pomoci Ukrajině. 
Rozhovor s ním vznikal ani ne týden po začátku ruské invaze a předtím, 
než tento humanitární pracovník odjel s první várkou pomoci na Ukrajinu.

překvapení tím, jak ukrajinská 
armáda bojuje, s jakým nasazením, 
doslova použili slova: „Jsou to fakt 
borci!“ 
Nepřekvapuje mě to. Ukrajinští vojáci 
mají osmileté bojové zkušenosti 
z východní části své země. Ruští zákla-
ďáci, kteří jsou tam nasazení, nemají 
žádné zkušenosti. Ještě v  roce 2014, 
po okupaci Krymu, byla ukrajin-
ská armáda v  rozkladu. Kdyby tehdy 
Rusové postupovali dál, byli by úspěšní. 
Za těch osm let války na Donbase zís-
kala Ukrajina desetitisíce válkou vycvi-
čených vojáků. 

Z Ukrajiny pocházela vaše babička. 
Je to hlavní důvod, proč už léta 
humanitárně této zemi pomáháte?

Je to jeden z  důvodů. Asi bych začal 
pomáhat, i  kdybych předky na Ukra-
jině neměl. Protože mě příšerně štve, 
co se tam děje. Ve 21. století se přece 
neválčí jen kvůli tomu, že někdo mluví 
jiným jazykem.

V Radotíně sídlíte dva roky. Jakou 
tu cítíte podporu?
Po vypuknutí války je obrovská, jsem za 
to strašně vděčný. První dva roky místní 
moc věcí nenosili. Bylo to asi dáno také 
covidem. Městské části platíme za pro-
story symbolický nájem, s vedením rad-
nice vycházíme velmi dobře. 

Za prvních pár dní vám lidé donesli 
k  bývalé výtopně velké množ-
ství oblečení, čisticích prostředků 
a dalších věcí. Kolik toho je?
Nejméně tři tuny, to je můj odhad. 
Asi 90 procent je přitom přímo od lidí 
z  Radotína. Mnoho pomoci přivezli 
také z  Dejvického divadla. Využijeme 
všechno, co získáme. Akutně jsou nej-
více zapotřebí základní věci – potra-
viny, hygienické potřeby, čisticí a dez-
infekční prostředky a hlavně léky.

Jakým způsobem se vydáte na 
cestu na Ukrajinu, kolik lidí s vámi 
jede?
V autech jsou jenom řidiči, což je bez-
pečnější. Pojedeme střední Ukrajinou, 
kde by měl být klid. Jezdím přes Maďar-
sko, kde mám vyzkoušený hladký prů-
jezd přes hraniční přechod s  Ukraji-
nou. Cesta nám do Kyjeva zabere asi 
24 hodin. 

Vy ale tentokrát chcete na Ukrajině 
zůstat a na nějakou dobu se nevrá-
títe. Proč?
Někdo musí zůstat na místě, koordi-
novat činnost, aby předání materiálu 
probíhalo správným způsobem. Auta 
vytvoří most mezi Prahou a Kyjevem. 

Jak často nyní počítáte s  tím, že 
z Radotína vyjede auto s pomocí?
Pokud se intenzita přivážené pomoci 
nesníží, mohli bychom pendlovat  
neustále se dvěma auty mezi Ukrajinou 
a  Prahou. Záleží však, kolik pomoci 
dáme dohromady. S covidem to taky na 
začátku bylo tak, že všichni šili roušky, 
ale za nějakou dobu už na nadšenou 
pomoc zapomněli. V  tomto ohledu 
byla ruská tajná služba FSB úspěšná. 
Šířila informace, že žádný covid  
neexistuje. Dnes lže, když rozšiřuje 
zprávy o tom, že ani žádná válka nee-
xistuje a že jde o mírovou operaci.

Jak dlouho budou lidé podle vás 
ochotní pomáhat?
Těžko říct, snad stejně rychle  
neopadne. Když jsem se před půl 
rokem ocitl bez auta, se kterým bych 
mohl na Ukrajinu vozit pomoc, oslovil 
jsem pár stovek nejúspěšnějších čes-
kých firem s žádostí o příspěvek ve výši 
jednoho tisíce korun. Nedostal jsem 
ani korunu. Když začala válka, hned se 
mi ozvala jedna firma z  jižních Čech 
a dala mi na dodávku sto tisíc korun. 
A  přímo tady v  Radotíně se zastavil 
muž, kterého jsem neznal, a  zeptal se 
mě, co potřebuju. Řekl jsem mu, že 
jsem bez auta, a on mi ještě v ten samý 
den auto poskytl. 

Čím si to vysvětlujete?
Teď už všichni vidí, jak válka vypadá. 
Než vypukla, boje na východě Ukrajiny 
lidé moc nevnímali. I  tam ale umírali 
lidé a  stále umírají. Ukrajina brání 
Evropu před dalším možným rozšíře-
ním války. To nejmenší, co můžeme 
udělat, je v  rámci vlastních možností 
pomáhat. 

Petr Buček

Petra Olivu (vlevo) navštívil v březnu v radotínském Centru humanitární pomoci 
Ukrajině generál Petr Pavel.

Bývalou výtopnu naplnily po začátku ruské invaze zhruba tři tuny materiálu na 
pomoc Ukrajině.
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Začaly adaptační kurzy pro Ukrajince
Radotín spustil adaptační program 

pro děti uprchlíků z  Ukrajiny. 
„Cílem je začlenit běžence do života 

naší městské části,“ říká Simona Bará-
ková, radotínská radní a  učitelka zdejší 
základní školy, která se ujala organizace 
kurzů. Hlásit se do nich mohou všichni 
Ukrajinci, kteří nově pobývají v Radotíně. 

Děti se v  kurzech seznámí formou 
her se základy českého jazyka a  jejich 
maminky zde mohou získat praktické 
informace spojené se životem v zemi, do 
které utekly před válkou. „Nyní je těžké 
odhadnout, jak dlouho zde uprchlíci 
zůstanou. Plán je takový, že děti budou 
až do konce školního roku docházet do 
těchto adaptačních kurzů. Do pravidelné 
školní docházky by se začlenily až od 
září,“ vysvětluje Simona Baráková. Děti 

a mladšího školního věku se nám podařilo 
sehnat ukrajinské učitelky, které v Česku 
žijí již delší dobu,“ vysvětluje Simona 
Baráková. Pomohou také radotínští dob-
rovolníci.

Adaptační kurzy radotínská radnice 
spustila necelý měsíc po invazi Ruska 
na Ukrajinu. Jejich náplň se bude měnit 
i  podle toho, jakou online výuku nabíd-
nou svým žákům školy na Ukrajině. 
„Skupiny školních dětí by se během jara 
mohly zapojovat i do výuky naší základní 
školy. Bude to prospěšné nejen pro ně, ale 
také pro naše děti, které si tak k ukrajin-
ským dětem najdou cestu. Má představa je 
taková, že v rámci možností a chuti by uči-
telé ve svých hodinách umožnili návštěvu 
a spolupráci malé skupinky těchto dětí ve 
své třídě,“ uzavírá Simona Baráková. 

(buč)

jsou rozděleny podle věku do čtyř skupin. 
Dvě skupiny jsou předškolního věku, dvě 
jsou určené starším dětem. 

Zázemí pro adaptační kurzy poskytlo 
především Kulturně-komunitní centrum 
Koruna. Zde se každé ráno děti nebo 
i zájemci z řad dospělých potkávají a zapo-
jují se do dopoledního programu. Ten se 
koná nejen v  Koruně. „Pomocnou ruku 
nabídla také základní umělecká škola, 
v jejíž nové budově se část programu ode-
hraje,“ uvádí Simona Baráková. Dalšími 
místy, které kurzy využijí, jsou mateřská 
škola Petrklíč, sokolovna, knihovna, spor-
tovní hala nebo biotop, domlouvají se 
i další místa. 

Každá skupina má svého ukrajinsky 
mluvícího průvodce a  česky hovořícího 
dobrovolníka. „Pro skupinky předškoláků 

ČESKO-UKRAJINSKÝ SLOVNÍČEK
Ano. / Ne. 
Tak. / Ni.
Můžu vám pomoct? 
Možu vam dopomohty?
Pojďte se mnou. 
Chodimo zi mnoju.
Nemluvím ukrajinsky. 
Ja ne rozmovljaju ukrajins’koju. 
Mluvíte anglicky? 
Vy rozmovljajete anhlijs’koju?
Cítíte se dobře? 
Vy dobre počuvajetes’?
Můžu vám dát kávu / vodu? 
Bažajete kavy / vody?
Něco k jídlu? 
Pojisty?
Máte kde bydlet? 
U vas je žytlo?

Máte kde přespat? 
Je de perenočuvaty?
Máte telefonní číslo? 
Znajete nomer telefonu?
Máte telefon? 
U vas je telefon?
Potřebujete... 
Vam potribno…
... lékaře / léky? 
… likar / liky?
... oblečení? 
… oďah?
... jídlo / pití? 
… jiža / voda?
Tady máte kontakt na organizace. 
Pomůžou vám.
Os’ kontakty orhanizaciji. 
Tam Vam dopomožuť.

Registrační adresa pro ukrajinské běžence, kteří chtějí své děti umístit do mateřské 
nebo základní školy: www.praha16vzdelava.cz/ukrajina
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V dubnu se otevře nový podchod 
ke školám

Začíná výměna lávky 
přes Berounku

Dvě velké změny přinese v dubnu 
rekonstrukce železniční trati. 
Od soboty 2. dubna začnou stav-

baři chystat stavbu půlky podchodu 
před nádražní budovou, a jeho starou 
část uzavřou. Cestující budou nadále  
využívat novou půlku podchodu 
s  přístupem ve směru od sokolovny 
a  z  nového nástupiště, namísto staré 
poloviny bude k  dispozici dočasná 
lávka nad tratí. 

Lidé s  omezenou pohyblivostí, 
rodiny s kočárky nebo cyklisté mohou 
do konce dubna přecházet přes rekon-

podejít kolejiště. Průchod pod tratí se 
v tomto místě napřímil a rozšířil.

„Zhotovitel stavby se v  souvislosti 
s  konfliktem na Ukrajině potýká 
s úbytkem pracovníků a nedostatkem 
materiálu, zejména ocelových pro-
filů a betonářské výztuže. Stavba však 
i přesto v současné době postupuje dle 
schváleného harmonogramu s  před-
pokládaným zprovozněním celé sta-
nice bez stavby nové výpravní budovy 
do konce roku 2022,“ říká Michal Kro-
šlák ze Správy železnic. 

(red)

struované kolejiště v doprovodu pově-
řené osoby. Tato cesta poté nebude až 
do otevření celého zrekonstruovaného 
podchodu možná.

Na konec května plánuje Správa 
železnic zpřístupnit půlku zcela 
nového podchodu mezi železničním 
přejezdem v ulici Na Betonce a novým 
nástupištěm.

V první polovině dubna stavbaři 
otevřou zrekonstruovaný podchod 
mezi školami a přechodem pro chodce 
u  restaurace Rozmarýn. Přibude tak 
další možnost, kudy lze bezpečně 

Od půlky dubna bude otevřený podchod mezi školami a přechodem pro chodce u restaurace Rozmarýn.
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Tibetská a ukrajinská 
vlajka na radnici

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V DUBNU

Kde budou stát kontejnery na velkoobjemový odpad?

datum den čas místo

29. 3. úterý 14–18 Vojetická, u stanoviště tříděného odpadu

5. 4. úterý 14–18 Ke Zděři, naproti ulici Zítkova

12. 4. úterý 14–18 Strunkovská, prostranství domu čp. 1185/1

19. 4. úterý 14–18 Otěšínská, otočka autobusu 245

21. 4. čtvrtek 14–18 Živcová, u stanoviště tříděného odpadu

26. 4. úterý 14–18 Na Betonce, mezi domy čp. 1359/16 a 1361/3

28. 4. čtvrtek 14–18 Zderazská, u stanoviště tříděného odpadu

Narodil se čtenář od dubna 
s Lindou Ladovou

Začíná jarní úklid komunikací

Od 6. dubna se maminky 
s dětmi do tří let mohou těšit 
na nový formát akce Narodil 

se čtenář, která se každý měsíc koná 
v Místní knihovně Radotín. Její prů-
vodkyní se nově stala Linda Ladová, 
absolventka divadelní produkce 
a  dramatické výchovy na DAMU. 
Linda Ladová se věnuje divadelní 
produkci a  lektorování. V minulosti 
spolupracovala se Studiem DVA, 

V dubnu se radotínské technické 
služby pustí do jarního úklidu 
komunikací, jeho další etapa 

proběhne v  květnu (přinášíme také 
termíny prvních dvou květnových čiš-
tění, ostatní budou uveřejněny v květ-
nových Novinách Prahy 16). V ulicích 
se v  předstihu objeví značky upozor-
ňující řidiče na zákaz zastavení. Kdy 
a kde bude čištění v dubnu probíhat? 

12. 4. Rymáň 
ulice Na Rymáni, Chrobolská, 
K  Berounce, Stadionová, Ke Zděři 
(úsek Chrobolská–Stadionová), Síd-
liště (parkoviště u  Karlické), Sídliště 
(před domy čp. 1083–1090) 

divadly Na Zábradlí, V  Řeznické, 
V Dlouhé a Minor. 

Pravidelná setkání v  knihovně pro 
rodiče s dětmi do 3 let se konají stejně 
jako v minulosti každou první středu 
v  měsíci od 10 hodin. „Seznamovat 
děti s knihami a číst jim je velice pro-
spěšné a  důležité již od nejútlejšího 
věku. Knihy obohacují slovní zásobu, 
vštěpují dítěti etické a morální zásady 
společnosti, ale také rozvíjí fantazii 

Škola zapíše prvňáčky

Zápis dětí do prvních tříd 
Základní školy Praha-Radotín 
pro školní rok 2022/2023 se 

koná 6. dubna od 14 do 18 hodin. 
Proběhne prezenčně v  budově prv-
ního stupně v Loučanské ulici (stará 
žlutá budova, vchod naproti kostelu). 
Při zápisu je nutné doložit trvalé 
bydliště zákonného zástupce a dítěte 
v  Praze-Radotíně. Postačí občanský 

Městská část Praha 16 se i letos při-
pojila k  mezinárodní kampani 
upozorňující na porušování 

lidských práv v Tibetu. Vlajka Tibetu se 
na radnici objevila spolu s ukrajinským 

Auta už jezdí po nové 
části křižovatky

Křižovatka pod Korunou už 
dostala tak zvaný bypass, po 
kterém mimo hlavní křížení 

silnic projíždějí auta ve směru od 

Černošic. V  dubnu bude pokračovat 
stavba chodníku mezi křižovatkou 
a restaurací Rozmarýn. 

(red)

státním symbolem a  s  českou vlajkou. 
Radnice touto cestou vyjadřuje podporu 
utlačovaným zemím a jejím pronásledo-
vaným občanům. 

(jav)

Autobus projíždí po vozovce mimo hlavní křižovatku. 

Vlajky na budově radotínské radnice
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Inzerce

Od 1. dubna do začátku července 
nebude k dispozici přemostění 
přes Berounku. Začíná výměna 

nosné konstrukce za novou. Během 
celého dubna bude probíhat demolice 

14. 4. Loučanská 
ulice Ke Zděři (úsek Stadionová–
Felberova), Felberova, Zítkova, 
Macháčkova, Loučanská, Nad 
Berounkou, náměstí sv. Petra a Pavla, 
Václava Balého, Ježdíkova, Horymí-
rovo náměstí, K Přívozu, K Lázním

19. 4. Minerální
ulice Strážovská (úsek Strunkovská–
Otěšínská), Otěšínská, Solná (úsek 
Strunkovská–Strážovská), Minerální, 
Strunkovská, Na Říháku

21. 4. Lahovská
ulice Solná (úsek Strážovské směrem 
k  Sobětické), Sobětická, K  Višňovce, 

Jarmily Novotné, Kalabisova, Chatová, 
Plánická

26. 4. Na Viničkách
ulice Týřovická, parkoviště pro lékaře 
za zdravotnickým zařízením, Na 
Viničkách, U Viniček, Kolová, Dehtín-
ská, Zadovská, Vojetická, Zdická, 
Javořická, Příbramská, Lošetická, Na 
Krupičárně

28. 4. Otínská, Sídliště, nám. Osvo-
boditelů
Sídliště páteřní komunikace, Sídliště 
(parkoviště před zdravotnickým zaří-
zením), Na Výšince, U  Starého sta-
dionu, Otínská, Jelenovská, náměstí 
Osvoboditelů (úsek Na Výšince – Kar-
lická)

3. 5. nám. Osvoboditelů
ulice Pod Klapicí (slepá část), pěší 
zóna Vinohrady, Na Betonce (úsek 
Prvomájová–Strážovská), Strážovská 
(úsek Pod Klapicí – Ametystová), Vin-
dyšova

5. 5. nám. Osvoboditelů
Prvomájová (úsek Pod Klapicí – Na 
Betonce)

(red)

a myšlení. S četbou knih je také spo-
jeno naslouchání a povídání si, proto 
je četba knih důležitá od raného věku, 
kdy se dítě učí mluvit a komunikovat 
se světem,“ říká Sabina Krejčí, vedoucí 
radotínské knihovny.

O projektu se zájemci více dozvědí 
na webových stránkách www.knihov-
na-radotin.cz, která přináší také 
přesné termíny akce. 

(red)

průkaz či jiný doklad o trvalém byd-
lišti.

Pokud chtějí rodiče požádat pro 
své dítě o  odklad povinné školní 
docházky, musí k  žádosti doložit 
doporučení školského poradenského 
zařízení (pedagogicko-psychologické 
poradny nebo speciálního pedagogic-
kého centra) a  dětského lékaře nebo 
klinického psychologa. 

(red)

staré lávky. Od května se stavbaři pustí 
do přípravy nových podpěr, na které 
nakonec usadí novou lávku. Před-
běžný termín otevření nové lávky je  
3. červenec 2022. 

(red)
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776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

tel.: 737 473 278
raskova@muller-skalicky.cz

muller-skalicky.cz

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ 
CENY NEMOVITOSTI 

ZDARMA

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?

VYUŽIJTE NAŠE 
ZKUŠENOSTI.

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ

777 777 599

EKMA PLUS, s.r.o.

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A MZDOVÉ AGENDY

Společnost s dlouholetou praxí nabízí 
kompletní vedení účetnictví a mzdové 

agendy na míru pro OSVČ, firmy. 
Zajišťujeme také zpracování přiznání 
všech druhů daní. Poskytujeme účetní 

a daňové poradenství.

Telefon: +420 776 703 850
Adresa: Radotínská 41/14, Praha 5- Velká Chuchle

e-mail: petra.jaskova@ekmaplus.cz
web: https://www.ekmaplus.cz/

Soukromý útulek pro 
opuštěná a týraná zvířata 

Firma PORSIS VZ s.r.o. podporuje Voříškov

Pomáhejte s námi!
 

transparentní účet: 2500648929/2010
www.voriskov.cz

Výherci z minulého čísla:

Petra Agosztová, Radotín
Michaela Seidlová, Radotín
Jindřich Hašek, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 19. 4. 2022 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

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

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Tři vylosovaní správní 
luštitelé z dubnového vydání 
získají speciální velikonoční 

ležák z pivovaru Horymír. 

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz 

F.L.Y. 24“ 9,5 kg 
do 10 990 Kč 
Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 8,1 kg 
do 8 990 Kč 
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27,5“ 13,5“ rám
váha 12 kg
1x10
cena 18 990 Kč

HLEDÁME
ŘIDIČ A TECHNIK PÓDIOVÝCH KONSTRUKCÍ
Požadujeme:
Řidičské oprávnění skupiny B (E výhodou), spolehli-
vost, aktivní přístup, flexibilitu.
Pracovní úvazek: HPP

VEDOUCÍ ŠICÍ DÍLNY
Náplň práce:
Vedení a organizace práce šicí dílny.
Příprava střihů, komunikace se zákazníky.
Pracovní úvazek: HPP

ŠVADLENA
Náplň práce:
Šití a kompletace obalů na hudební nástroje.
Pracovní úvazek: HPP

Pracoviště: Kuchař, areál firmy Šiba s.r.o.
Kontakt: 606 812 018

Šiba - inzert - Radotín - 03_2022.indd   1 17.3.2022   11:24:41
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Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU, 
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNÝŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
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Náklad 6 280 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, 

v ostatních částech správního obvodu 
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných 

odběrných místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 3. května 2022.

Uzávěrka pro inzerci: do 21. dubna.
Za obsahovou a věcnou správnost odpoví-
dají autoři. Nevyžádané rukopisy a foto-

grafie se nevracejí. 

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

- plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, 
přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

– plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
– jednosměnný provoz pondělí-pátek

– všechny pozice mají 1x za 3 týdny sobotní směnu 6:30–13:00

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

Bufet ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

KUCHAŘ-KA
– plný nebo zkrácený úvazek

POMOCNÁ KUCHAŘKA
– plný nebo zkrácený úvazek

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů atd. 
Rozumná cena.

Tel.: 773 484 056

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940  www.hanarozenska.tk

Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 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

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 

část Praha 16 v nákladu  6 280 výtisků. 
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší �rmě budou po dobu 
12 měsíců od zveřejnění posledního 

inzerátu dostupné na webových 
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál 
inzerentů, který naleznete přímo na 
úvodní straně pod odkazem Firmy 

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti,

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská část 

Praha 16 v nákladu 6 280 výtisků.

V případě zájmu inzerovat v našem 
periodiku získáváte výhody.

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA ZVEŘEJNĚNÍ 
INFORMACÍ O FIRMĚ PO DOBU  

1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po dobu 
12 měsíců od zveřejnění posledního 

inzerátu dostupné na webových 
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál 
inzerentů, který naleznete přímo na 
úvodní straně pod odkazem Firmy 

v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE

Ceny inzerátu zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat 

v těchto formátech: DOC (text), PDF, 
PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE 
Úřad městské části Praha 16 

Václava Balého 23/3,  
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE 
Miroslava Sedláková,  

noviny@praha16.eu, www.praha16.eu

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

KLECE PRO CHOV KŘEPELEK 

DOPRAVA PO CELÉ ČR

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ
provádím veškeré
zednické malířské

obkladačské,
podlahářské

a bourací práce.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN

rekonstrukce
bytu domu

nebytových prostor

tel.: 777 670 326

REALITNÍ PORADNA PRO PRAHU 16
V  realitách již pracuji řadu let a  velmi mě těší pomáhat, poradit 
a vyřešit i složitější obchodní případy, které souvisí s bydlením. 
Zkušenosti jsem získala v  Realitní společnosti České spořitelny. 
Mám za sebou řadu úspěšných obchodů a spokojených klientů.

Pavlína Černá
Realitní a poradenská činnost

+420 730 779 441

www.csrealitni.cz/makler/pavlina-cerna pcerna@csrealitni.cz
Prodej a Správa nemovitostí s.r.o.

CO MOHU PRO VÁS UDĚLAT?
prodej jakékoliv nemovitosti
pronájem nemovitosti
řešení exekucí
aukce nemovitostí
výkup nemovitostí 
tržní odhad nemovitostí
odhad pro dědická řízení
vyhledávání nemovitostí

Mateřská školka Černošice, Karlická 1170, Černošice

přijme ŘEDITELE/ŘEDITELKU
Předpokládaný nástup 1. 8. 2022.

Prohlídka mateřské školy je možná po předchozí domluvě.
Bližší informace poskytne radní pro školství paní Lenka Kalousková, 

tel.: 604 900 454, lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Plné znění konkursu včetně požadavků na uchazeče jsou k dispozici 

na www.mestocernosice.cz – sekce Úřad – volná pracovní místa

Progresivní distribuční společnost v oblasti káva, čaj 
a příslušenství, působící v této oblasti více než 15 let, se 

zákazníky ve více než dvaceti zemích Evropy hledá do svého týmu 
pro pracoviště v Praze Radotíně:

Skladníka/Skladnici
Na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr

Požadujeme:
Loajalitu k zaměstnavateli

Spolehlivost a dobré pracovní návyky
Dobrý zdravotní stav a kondici (příjem a expedice zboží)

Optimálně milovníka dobré kávy nebo čaje
Základní znalost AJ vítána 

Nabízíme:
Dobré platové ohodnocení s motivující prémiovou složkou

Pestrou práci po zaškolení
Respekt k pracovníkům a motivující benefity úspěšné společnosti

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis s očekávanou mzdou 
a možným datem nástupu na email: info@bioforpeople.cz

FOR PEOPLE, s.r.o. / www.coffeever.cz
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AHOJ

DOBRÉ 
RÁNO

DOBROU
NOC

DOBROU 
CHUŤ

KOLIK
JE HODIN?

POČKEJTE, 
PROSÍM

ZAVAZADLA

CESTUJI

BUDEME SI HRÁT KOLIK
TO STOJÍ?

OBCHOD
POKLADNA

RODINA

MÁMA
TÁTA

SESTRA
BRATR

NABÍDNĚTE SI
DĚKUJI

NÁDRAŽÍJÍZDENKY

DÁREK

NAROZENINY PŘESTAŇ

ODKUD JSI? JSEM Z...

POSPÍCHEJ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
POŠTA

DOPIS

JMENUJI SE... TĚŠÍ MĚ

OMLOUVÁM SE POMŮŽU VÁM HLEDÁM ZÁCHOD

POLICIE

ZTRATIL JSEM SE
KDE JSEM?

DOKTOR

ПРИВІТ
PRYVIT

ДОБРОГО 
РАНКУ

НАДОБРАНІЧ

СМАЧНОГО ЯКА ГОДИНА? БУДЬ ЛАСКА 
ЗАЧЕКАЙТЕ

БАГАЖ
BAHAZH

ПОДОРОЖІ
PODOROZHI

МИ БУДЕМО ГРАТИ ЯКА ЦІНА?

ТОРГІВЛЯ
TORHIVLYA

КАСОВИЙАПАРАТ
KASOVYY APARAT

РОДИНА
RODYNA

МАМА
ТATO
TATO

СЕСТРА 
SESTRA
БРАТ
BRAT

БУДЬ ЛАСКА, ВІЗЬМІТЬ 
BUĎ LASKA, VIZMIŤ

ДЯКУЮ
DYAKUYU

СТАНЦІЯ
STANTSIYA

КВИТКИ
KVYTKY

DOBROHO 
RANKU NADOBRANICH

SMACHNOHO JAKA HODYNA?

BUDʹ LASKA 
ZACHEKAYTE

MY BUDEMO HRATY
JAKA CINA?

ПОДАРУНОК
PODARUNOK

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
СТОП 
STOP

ЗВІДКИ ТИ?
ZVIDKY TY?

Я З...
YA Z

ПОСПІШАЙТЕСЬ
POSPISHAYTESʹ

ПОШТОВА Скринька
POSHTOVA Skrynʹka

ЛИСТ
LYST

МЕНЕ ЗВАТИ...
MENE ZVATY

ПРИЄМНО 
ПОЗНАЙОМИТИСЬ...

ВИБАЧТЕ
VYBACHTE

Я ДОПОМОЖУ ВАМ
YA DOPOMOZHU VAM

ШУКАЮ ТУАЛЕТ
SHUKAYU TUALET

ПОЛІЦІЯ
POLITSIYA

Я ЗАГУБИВСЯ
YA ZAHUBYVSYA

ДЕ Я?
DE YA?

ЛІКАР
LIKAR

DENʹ NARODZHENNYA

PR
YY

EM
N

O
 P

O
ZN

AY
O

M
YT

YS
ʹ

Česko-ukrajinské pexeso
Pomoc Ukrajině

Zdroj: obchudekvendula.cz (ukrajinským uprchlíkům nabízí i další pomůcky pro výuku češtiny)
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Kulturní program na duben
1. pá

  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
JEŽEK SONIC 2, USA

Modrý superrychlý ježek Sonic patří 
k největším videoherním legendám. 
A protože před dvěma lety zazářil i na 
filmovém plátně, vrací se do kin s dal-
ším dobrodružstvím. 

20:00, Známí neznámí, ČR
Hořkosladká komedie o partě českých 
a slovenských přátel, kteří se sejdou 
v pražském bytě, aby oslavili příchod 
Nového roku.

2. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Proměna, USA

Pohádka pojednává o třináctileté dívce 
Mei Leeové, která se samovolně pro-
měňuje v obří červenou pandu, ale jen 
když je moc rozrušená, což je bohužel 
prakticky neustále. Dívku Mei navíc sil-
ně znervózňuje její až příliš starostlivá 
maminka Ming, která se od své dcery 
téměř nikdy nevzdálila.

20:00, Známí neznámí, ČR
Hořkosladká komedie o partě českých 
a slovenských přátel, kteří se sejdou 
v pražském bytě, aby oslavili příchod 
nového roku.

3. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Tajemství staré 
bambitky 2, ČR

Příběh napraveného loupežníka Kara-
by, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy kaž-
dá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, 
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky 
a Jakuba. A po letech…

20:00, UKRAJINSKÁ NEDĚLE, Olga, UKR
Rok 2013. Patnáctiletá nadaná gym-
nastka Olga žije rozpolcená mezi 
Švýcarskem, kde trénuje na evropský 
šampionát s cílem zúčastnit se olym-
pijských her, a Ukrajinou, kde její mat-
ka novinářka reportuje o dění v době 
Euromajdanu.

4. po
  KKCK – SÁL ATELIÉR
  16:30, Autorské čtení 
a vyprávění nejen 
o knize Starý sad

Beseda s Naďou Munzarovou a Ivanem 
Krausem – loutkoherci, herci, spisova-
telé, kteří spojili svoji osobní i profesní 
dráhu. Vstup zdarma

6. sT
  KNIHOVNA RADOTÍN
  10:00, První dobro-
družství s knížkou

aneb Narodil se čtenář
Pravidelná akce pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

KINO RADOTÍN
17:00, Známí neznámí, ČR
Hořkosladká komedie o partě českých 
a slovenských přátel, kteří se sejdou 
v pražském bytě, aby oslavili příchod 
nového roku.

20:00, FILMOVÉ LEGENDY, Světáci, 
ČSSR (1969)
Českou filmovou komedii Světáci 
natočil režisér Zdeněk Podskalský 
podle původního námětu a scénáře 
Vratislava Blažka. Je to bujný a sou-
časně i trochu nostalgický příběh tří 
venkovských fasádníků, jejichž snem 
bylo prožít alespoň jednu noc ve víru 
velkoměsta.

7. čt
  KKCK – SÁL ATELIÉR
  15:30, Jaro v zahradě
 přednáška o jarních 

pracích a přípravě na zahradě –  
seniorská akademie, lektorka Lenka 
Bennerová. Vstup zdarma

KINO RADOTÍN
17:00, BIO SENIOR, Obchod na korze, 
ČSSR
Obchod na korze je československý 
film režisérů Jána Kadára a Elmara 
Klose, natočený v roce 1965 na motivy 
novely spisovatele Ladislava Gros-
mana.

20:00, Stínohra, ČR
Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka 
(Milan Ondrík). Čtyřicetiletý záchranář 
z malého města právě opustil manžel-
ku Evu (Dominika Morávková). V oka-
mžiku rozchodu se Eva stane tragic-
kou obětí zločinu. Z Jana je vdovec, 
který žije s vědomím, že smrt ženy 
nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické 
chvíli na pomoc.

20:00, Vyšehrad: Fylm, ČR
Po úspěšném onlinovém seriálu přichá-
zí postava Laviho v novém kabátě ce-
lovečerního filmu, za kterým stojí jeho 
původní tvůrci. A to jak na poli scénáře, 
režie, kamery, produkce, tak i na poli he-
reckého obsazení. Lavi je pořád stejný, 
jen mu život přináší nová dobrodružství 
a mnohá překvapení, která z něj dělají 
ještě dospělejšího Laviho.

20:00, Po čem muži touží 2, ČR
Po čem muži touží 2 je volným pokra-
čováním úspěšné komedie Po čem 
muži touží, která se stala divácky nej-
úspěšnějším českým snímkem roku 
2018. Tento film je opět humorným po-
hledem na střet mužského a ženského 
světa a hledání jejich vzájemného 
porozumění, které může jednoho i dru-
hého dovádět k šílenství.

Více informací na 
www.centrumkoruna.cz, 
www.ukorunyradotin.cz 
(předprodej vstupenek), 

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

8. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Fantastická zvířata: 

Brumbálova tajemství, USA
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný 
temný kouzelník Gellert Grindelwald 
je na cestě převzít moc nad kouzelnic-
kým světem. Protože není schopen ho 
zastavit sám, pověří magizoologa Mlo-
ka Scamandera, aby vedl neohrožený 
tým kouzelníků, čarodějek a jednoho 
chrabrého mudlovského pekaře na 
nebezpečné misi, kde potkají stará 
i nová fantastická zvířata a střetnou se 
s rostoucí armádou Grindelwaldových 
následovníků. 

20:00, Fantastická zvířata: Brumbálo-
va tajemství, USA

9. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, Špalíček, ČSR
 První celovečerní lout-

kový film režiséra a animátora Jiřího 
Trnky, který se prosadil i jako malíř, 
grafik, ilustrátor, sochař a spisovatel. 
Snímek vytvořený pracnou ruční ani-
mací „okénko po okénku“ vychází z kni-
hy Mikoláše Alše „Špalíček národních 
písní a říkadel“.

20:00, Fantastická zvířata: Brumbálo-
va tajemství, USA

10. ne
  KKCK – SÁL KORUNA
  17:00, Kurz 
ručních prací, 

Divadelní spolek Gaudium
Hořká komedie s dobrým koncem. Pět 
žen, pět osudů, pět odlišných povah. 
Jedno mají ale všechny společné – 
vědí moc dobře, že život není peříčko. 
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 170 Kč 
na místě

KINO RADOTÍN
17:00, NEDĚLE PRO UKRAJINSKÉ DĚTI, 
Čertoviny, ČR (v ukrajinském znění)
Čertoviny je česká filmová pohádka 
režírovaná Zdeňkem Troškou. Snímek 
inspirovaný pohádkovou tvorbou Jana 
Drdy, Josefa Lady.

20:00, UKRAJINSKÁ NEDĚLE, 4 dny 
v Máji, UKR
Čtyři dny před koncem 2. světové války 
v Německu sledujeme sovětského ka-
pitána, který se svojí jednotkou okupuje 
sirotčinec u moře, německou armádní 
jednotku, která táboří na pláži, tajnou 
lásku, která kvete navzdory všem 
úmluvám.

11. po
  KKCK – DVŮR A ALTÁN
  15:00, Velikonoční 
workshop v Klubu 
her

Pletení pomlázky, malování vajíček, 
velikonoční tvoření a dekorace. Vstup 
zdarma

12. út
  KKCK – SÁL KORUNA
  19:00, Vy mně taky 
– poetické pásmo

ze IV. cenové, Jiří Žáček, DS Gaudium
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 
130 Kč

13. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Poslední zá-
vod, ČR

Výpravné filmové drama Poslední zá-
vod režiséra Tomáše Hodana přiblíží 
tehdejší události z mrazivých hřebenů 
Krkonoš tak, jak se opravdu staly. 
Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou 
postavu Emericha Ratha. 

20:00, FILMOVÉ LEGENDY, Extase, 
ČSR (1932)
Na počátku zvukové éry bylo Gu-
stavu Machatému jasné, že se ocitl 
v bouřlivé kinematografické době, 
charakteristické jednak nebývalým 
podnikatelským rizikem, jednak mož-
nostmi zkoušet nové režijní postupy 
a techniky, prověřující umělecký po-
tenciál inovovaného média a současně 
vymezující další směry vývoje filmové 
formy.

14. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, BIO SENIOR, 
Tichá bolest, ČSR

Autobiografický film scenáristy Jiřího 
Křižana se vrací do padesátých let mi-
nulého století, do doby poznamenané 
lidskými tragédiemi a utrpením. Vy-
práví baladický příběh chlapce Janka 
Kadavého, jehož otec byl v roce 1949 
zatčen, odsouzen a popraven jako „tříd-
ní nepřítel“. Matka krátce nato zemřela 
a Jankovi zbyl jen děda.

AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ MOHOU MĚNIT PROGRAM NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ.

15. pá
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Proměna, USA

Pohádka pojednává o třináctileté dívce 
Mei Leeové, která se samovolně pro-
měňuje v obří červenou pandu, ale jen 
když je moc rozrušená, což je bohužel 
prakticky neustále. Dívku Mei navíc 
silně znervózňuje její až příliš starost-
livá maminka Ming, která se od své 
dcery téměř nikdy nevzdálil.

20:00, Vyšehrad: Fylm, ČR

16. so
 KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Zlouni, USA

Dělat dobré skutky může být děsná 
dřina. Zvlášť když vás má celý svět za 
padouchy. Animovaná komedie Zlouni 
z legendárního studia DreamWorks 
Animation dokazuje, že i v na první 
pohled nebezpečném tvorovi se může 
skrývat dobré srdce.

20:00, Vyšehrad: Fylm, ČR

17. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Pásmo filmů 

Hermíny Týrlové, ČR
Pokračování animované rodinné ko-
medie Příšerákovi.

20:00, UKRAJINSKÁ NEDĚLE, Tátova 
volha, ČR (v ukrajinském znění)
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balze-
rová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani 
nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dce-
ry Terezy (Tatiana Vilhelmová) má ještě 
stejně starého nemanželského syna. To 
alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a ná-
hodně objevená dětská kresba.

20. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Meky, ČR
 Miro Žbirka, které-

mu všichni říkají prostě Meky. Jeho 
jméno a hity znají všichni, Žbirku 
samotného a jeho skutečný život zná 
ale málokdo. Přitom se podobá skvě-
lé písni, má strhující příběh, tempo, 
emoce a překvapení. Energický filmo-
vý portrét Meky představuje populár-
ního zpěváka z těsné blízkosti, zcela 
otevřeně a upřímně a v nečekaných 
souvislostech i s humorem.

20:00, FILMOVÉ LEGENDY, O slavnosti 
a hostech, ČSSR (1966)
Druhým filmem Jana Němce po exis-
tenciálním válečném dramatu Déman-
ty noci bylo subversivní podobenství 
O slavnosti a hostech. Skupina přátel, 
ztvárněných předními osobnostmi 
tehdejší československé intelektuální 
scény, přichází na narozeninovou osla-
vu vlivného muže.

21. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, BIO SENIOR, 
Havel, ČR

Celovečerní film Havel přináší příběh 
jedné z nejvýraznějších osob naší historie 
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě 
nebyl slavnou osobností. Film se soustře-
dí na Havlův bouřlivý osobní život, které-
mu dominuje boj za pravdu a správnou 
věc, pronásledování, věznění a také mi-
lostné vztahy, vlastní pochyby a humor. 
V centru všeho je pak neobvyklý a o to 
silnější vztah s manželkou Olgou.

která z něj dělají ještě dospělejšího 
Laviho.

20:00, FILMOVÉ LEGENDY, Spalovač 
mrtvol, ČSSR (1968)
Temný příběh je adaptací stejnojmenné 
novely spisovatele Ladislava Fuchse, 
která v žánru psychologické grotesky 
rozehrává přerod obyčejného muže 
v psychopatického vraha. Karel Kopfr-
kingl je zaměstnancem krematoria, ale 
jinak vede šťastný a klidný život s man-
želkou a dětmi. Stálá přítomnost smrti 
ho však pohlcuje natolik, že se nechává 
ovlivnit sílící nacistickou propagandou.

28. čt
  KINO RADOTÍN
  17:00, BIO SENIOR, 
Cesta domů, ČR

Snímek navazuje na Vorlovy filmy 
Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří 
z nich uzavřenou trilogii a završí osu-
dy všech stěžejních postav.

20:00, Promlčeno, ČR
Šokující živé vysílaní, které během 
chvíle změní životy několika nevinných 
lidí. Radek (Karel Roden) se po téměř 
dvaceti letech nečekaně vrací do svého 
rodného města, aby zde nalezl jistou 
mladou ženu a jednou provždy se vy-
rovnal se svou minulostí.22. pá

  KKCK – DVŮR A ALTÁN
  15:00, Slavíme Den 
Země s Klubem her

Akce zaměřená na ochranu životního 
prostředí, vstup zdarma

KKCK – FAJNOVÁ KAVÁRNA
18:00, Rockování s Tonym: Nejlepší 
rocková alba
Druhý díl poslechového seriálu vete-
rána české rockové scény, baskytaris-
ty a zakladatele skupin Abraxas, Žlutý 
pes, Pumpa, Tonny blues band Tonym 
Smrčkou. Vstupné v předprodeji 70 Kč, 
na místě 100 Kč

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Zlouni, USA
Dělat dobré skutky může být děsná 
dřina. Zvlášť když vás má celý svět za 
padouchy. Animovaná komedie Zlouni 
z legendárního studia DreamWorks 
Animation dokazuje, že i v na první 
pohled nebezpečném tvorovi se může 
skrývat dobré srdce.

20:00, Po čem muži touží 2, ČR

23. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Mimi a Líza – 

Zahrada, ČR
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší 
kamarádky. Vzájemně se učí velkory-
sosti, toleranci a otevřenosti k celému 
světu a jeho pestrosti. V novém příběhu 
nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr 
jejich domu žlutý kontejner, který sou-
sedé začnou brzy zaplňovat starými 
a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co 
vyhodí Mimi, a je překvapená, když nic 
nevyhazuje.

20:00, Po čem muži touží 2, ČR

24. ne
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Příšerákovi 2, USA

Pokračování animované rodinné ko-
medie Příšerákovi.

20:00, UKRAJINSKÁ NEDĚLE, Hastr-
man, ČR (v ukrajinském znění)
Romantické drama zasazené na český 
venkov první poloviny 19. století je 
filmovou adaptací stejnojmenného 
románu Miloše Urbana, který získal 
v roce 2001 Magnesii Literu za nejlepší 
prózu roku.

VINDYŠOVA TOVÁRNA (SKI A BIKE CENTRUM)
16:00, Ústav úžasu: Vlka a hlad
Mezinárodně úspěšná koláž „Červené 
Karkulky“ a pohádky „O třech kůz-
látkách“ odehrávající se uprostřed 
skandinávské zimy a polární noci. 
Haůůůůů!!! Pro děti od 3 let, délka 
představení 40 minut, vstupné 130 Kč 
/ 100 Kč. Vstupenky v předprodeji 
na www.vindysova-tovarna.cz nebo 
v prodejně Skibi Kids.

27. st
  KINO RADOTÍN
  17:00, Vyšehrad: 
Fylm, ČR

Po úspěšném onlinovém seriálu při-
chází postava Laviho v novém kabátě 
celovečerního filmu, za kterým stojí 
jeho původní tvůrci. A to jak na poli 
scénáře, režie, kamery, produkce, tak 
i na poli hereckého obsazení. Lavi je 
pořád stejný, jen mu život přináší nová 
dobrodružství a mnohá překvapení,

Karel Roden v novém filmu Proml-
čeno režiséra a scenáristy Roberta 
Sedláčka

Fotbalový Vyšehrad, Roman Berbr a další neslavné příběhy českého fotbalu 
daly vzniknout novému snímku s podtitulem Fylm. V hlavní roli Lavi.
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29. pá
  KKKCK – FAJNOVÝ DVŮR
  19:00 – Čarodenc, 

taneční čarodějnická
párty pod širým nebem a za každého 
počasí
Estatic Dance – spontánní tanec bez 
drog a alkoholu. Vstupné v předprodeji 
200 Kč, na místě 250 Kč

KINO RADOTÍN
17:00, PRO DĚTI, Proměna, USA
Pohádka pojednává o třináctileté dívce 
Mei Leeové, která se samovolně pro-
měňuje v obří červenou pandu, ale jen 
když je moc rozrušená, což je bohužel 
prakticky neustále. Dívku Mei navíc sil-
ně znervózňuje její až příliš starostlivá 
maminka Ming, která se od své dcery 
téměř nikdy nevzdálila.

20:00, Promlčeno, ČR

30. so
  KINO RADOTÍN
  17:00, PRO DĚTI, 
Hurvínek a kouzel-
né muzeum, ČR

Legendární hrdinové, které dobře zná-
te, přicházejí v animované komedii pro 
celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek 
a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, 
původní dobrodružství. 

20:00, Promlčeno, ČR

KINO RADOTÍN

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA 
(KKCK)
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Vindyš vyráběl tělocvičné nářadí, bylo „vzorné“ 
Kde dnes stojí areál Ski a Bike Centrum Radotín, sídlila před více než sto lety továrna podnikatele Josefa Vindyše. Budova se 
dodnes svými tvary moc nezměnila. Už na začátku 20. století tu stála stejná kancelářská budova s řadou továrních staveb 
s typickými špičatými střechami. 

Vindyš začal podnikat před 
150  lety. Dokládají to inzeráty, 
které na začátku 20. století 

vycházely v  tisku. „Vzorné tělocvičné 
nářadí. Zařizování úplných tělocvičen 
školských a sokolských. Založeno roku 
1872,“ uváděly inzeráty. Josef Vindyš se 
však nevěnoval jen činkám, tyčím ke 
šplhání a  dalšímu nářadí. Podnikal ve 
strojírenství, slévárenství a jeho jméno 
znají také milovníci historie piva. Hasi-
čům dodával dlouhé žebříky. 

Do produkce Vindyšovy firmy pat-
řilo například výčepní vybavení hos-
pod a pivovarů. V nabídce radotínské 
továrny nechyběl ani přenosný parní 

„Josef Vindyš a  spol. Továrna 
na pivovarské stroje a  armatury, 
vlastní slévárna kovů. Jediná česká 
továrna na vzorné nářadí tělocvičné, 
výroba motorů,“ uváděla prezentace 
firmy. Slovo „vzorné“ se před sto 
lety v  inzerci často používalo. Mělo 
vyzdvihnout jedinečnost výrobků, 
které nabízely přímo „ideální“ vlast-
nosti. Vindyšovy produkty kupovali 
i  zákazníci mimo Rakousko-Uher-
sko, měly se vyvážet  do USA, firma 
provozovala své filiálky v Petrohradě 
a Vilniusu.

Tehdejší tělocvičny však vypadaly 
trochu jinak než dnešní, které jsou 

přístroj na čištění pivních trubek. 
Využívali jej sládci v pivovarech i hos-
tinští ve svých hospodách.

Josef Vindyš se narodil v  roce 1842 
v  Radimi u  Jičína. Jeho první továrny 
stály na pražském Smíchově. Když 
potřeboval větší prostory, přestěhoval 
v roce 1907 výrobu do Radotína. Teh-
dejší samostatná obec lákala průmysl-
níky svou výhodnou polohou nedaleko 
Prahy a také díky železnici, která spojo-
vala hlavní město s Plzní a Německem. 
V Radotíně si pořídil pro svou továrnu 
pozemek hned vedle nádraží a  v  sou-
sedství cementárny, která stávala na 
místě dnešních panelových domů.

uzpůsobené na hraní kolektivních 
sportů. Fotbal, volejbal, košíková – 
tyto sporty ještě neexistovaly nebo 
byly v  plenkách. V  tělocvičnách se 
cvičilo s činkami, kužely, na hrazdách 
anebo se šplhalo. Jak prozrazuje Vin-
dyšův nabídkový katalog, také se však 
využívalo například kolovadlo. Cvi-
čenci se zavěsili do lanových žebříků 
napojených na lana uchycená pod 
stropem tělocvičny. Celé zařízení roz-
pohybovali a  užívali si jednoduchý 
kolotoč poháněný vlastním pohonem.

Ideální tělocvičné vybavení podle 
Josefa Vindyše vypadalo tak, jak uvá-
děl dobový prospekt: 40 párů činek po 
1 kg, stejný počet s hmotností 1,5 kg, 
3 kozy, 4 žebříky, celkem 80 tyčí k pro-
stocvikům, 20 tyčí na šplh či 8 šplha-
cích lan. Ale jen dva „duté“ míče ke 
kopání. 

Josef Vindyš, jehož fotografie se 
patrně nedochovala, měl i velice spor-
tovně zaměřeného syna Otakara. Jeho 
podobu naopak známe velmi dobře. 
Patřil mezi hokejové mušketýry, jak 
se přezdívá prvním osmi hráčům, 
kteří oblékli v  roce 1909 národní 
dres. Reprezentoval nejdříve Čechy 
a  později i  Československo. Otakar 
Vindyš se stal třikrát mistrem Evropy 
a zahrál si také na olympijských hrách 
v  Antverpách v  roce 1920, odkud 
si přivezl bronz. Na klubové úrovni 
nastupoval dlouhá léta za Slavii Praha.

Úspěšný sportovec však nezdědil po 
otci podnikatelské geny. Když Josef Vin-
dyš v  roce 1913 umřel, převzal vedení 
fabriky právě Otakar. Pár let nato při-
vedl firmu na „vzorné tělocvičné 
nářadí“ k dokonalému úpadku. 

Petr Buček

Michaela Srchová byla 
šestá a osmá na MS ve 
skijöringu

Radotínská sportovkyně Michaela 
Srchová si na únorovém mist-
rovství světa ve skijöringu při-

psala svůj největší dosavadní úspěch 
v této disciplíně. Skončila šestá v klasic-
kém závodě a osmá v kombinaci.

Na šestou příčku dosáhla v  závodě 
dlouhém 13,6 kilometru. Startovala 
spolu se svým psem Ricem, se kte-
rým je během závodu spojená tažným 
lanem. Závodníci mají na nohou brus-
lařské běžky, startuje se individuálně.

Osmé místo Michaela Srchová 
vybojovala v  kombinaci. První část 
takového závodu absolvují závodníci 
za svým psem na speciálních saních, 
druhá část závodu probíhá na běž-
kách. Start probíhá hromadně.

„Výsledku si cením, hlavně v kombi-
naci. Ta se u nás vůbec nejezdí, takže 
není možnost takový závod natréno-

vat. Skandinávci se mohou kombi-
načních závodů účastnit skoro každý 
týden,“ říká Michaela Srchová. Šam-
pionát se konal na konci února v nor-
ském Gasbu nedaleko Hamaru. 

Radotínská sportovkyně na letoš-
ním světovém šampionátu skijöringu 
zaznamenala svůj dosavadní nejlepší 
výsledek v  individuálním závodě. 
Z  evropského mistrovství má druhé 
místo z roku 2016, o rok později byla 
druhá na mistrovství světa ve ski-
jöringu štafet.

Michaela Srchová hraje a  trénuje 
v  Radotíně lakros a  patří do ženské 
reprezentace. V  létě se kromě toho 
věnuje canicrossu – běhu ve spřežení 
se psem. Z  této disciplíny má doma 
několik evropských a  světových 
titulů. 

(buč)
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Pohled na Vindyšovu továrnu z počátku 20. století. Úplně vlevo stála stará cementárna.

K vybavení tělocvičny patřilo také 
kolovadlo.

Vindyšova továrna uměla kompletně vybavit školní nebo sokolskou tělocvičnu.

Michaela Srchová při letošním závodu mistrovství světa se svým psem Ricem

Zatímco fotografie Josefa Vindyše se patrně nedochovala, podobu jeho syna 
Otakara známe. Hrál totiž hokej za českou reprezentaci a za Slavii Praha (na 
snímku první zleva).
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Foto: Archiv
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Po dvou zrušených ročnících se vrací Memoriál Aleše Hřebeského
Poslední ročník boxlakrosového Memoriálu Aleše Hřebeského se konal v roce 2019. V následují-
cích dvou letech byl kvůli protipandemickým opatřením zrušen. Letos se v Radotíně opět sejdou 
hráči z celého světa, aby se utkali na nejprestižnějším turnaji v Evropě. Zápasy začínají ve středu 
27. dubna a finálové vyvrcholení nastane v sobotu 30. dubna večer.

Dvouletá pauza a  přetrváva-
jící nejistota ohledně covidu 
a  nově i  kvůli bezpečnostní 

situaci se odrazila ve složení a  účasti 
týmů. Někteří z  tradičních účastníků 
svou účast letos odřekli a  všeobecně 
se dá očekávat, že úroveň nebude tak 
špičková jako v  době před covidem. 
Z  pohledu pořadatele je při komuni-
kaci s  týmy zjevná nejistota při plá-
nování a  vysoká míra improvizace. 

umístění v první desítce. Dalšími čes-
kými týmy budou tradičně TJ Malešice 
a SK Lacrosse Jižní Město.

Titul z  roku 2019 budou obhajo-
vat Glasgow Clydesiders a  k  největším 
favoritům bude jistě patřit tým Alberta 
Warriors z Kanady. Ze stejné země při-
jede také výběr West Coast Express, jehož 
základem jsou hráči z Britské Kolumbie. 

Tradičním účastníkem jsou Mega-
men z  USA, vrací se také týmy Moon 

I  tak je ale složení týmů velmi pestré 
a můžeme se těšit na napínavé zápasy. 
Letošním cílem bude hlavně „restarto-
vat“ turnaj, setkat se na hřišti a vrátit 
se k normálnímu sportovnímu klání.

Domácí LCC postaví do turnaje týmy 
Custodes a  Wolves. Ambicí Custodes 
je v  turnaji zvítězit, tým koneckonců 
v posledních deseti ročnících neskončil 
hůře než na čtvrtém místě. Od mladých 
ambiciózních Wolves se dá očekávat 

LETOŠNÍ ÚČASTNÍCI TURNAJE
Adler Lacrosse (mezinárodní tým)
Alberta Warriors (CAN)
Bats Bratislava DNV (SVK)
Belgium Axemen (BEL)
Germans Shepherds (GER)
Glasgow Clydesiders (SCO)
GSI Grizzlies (NOR)
Helan Går Lacrosse (SWE)
Chocolax (SUI)
Istanbul Sultans (TUR)
Jagged Mountain (mezinárodní tým)
LC Custodes (CZE)
LCC Wolves (CZE)
London Knights (ENG)
Maine Northmen (USA)
Megamen (USA)
Moon Bears (USA/IRO)
Prague Sports (mezinárodní tým)
Riggers (IRL)
SK Lacrosse Jižní Město (CZE)
The Flying Dutchmen (NED)
TJ Malešice (CZE)
Turku Titans (FIN)
West Coast Express (CAN)

Týden před Memoriálem se utkají 
národní týmy v rámci série EBox
Radotínská lakrosová aréna 

bude plná života už týden před 
Memoriálem. Od 22. do 25. 

dubna se zde odehraje další ročník 
série European Box Lacrosse Invita-
tional (EBox). Jde o  přípravné zápasy 
evropských reprezentačních týmů 
a přijedou výběry Rakouska, Německa, 
Polska, Srbska, Norska, Švédska, Skot-

ska, Nizozemí a Švýcarska. A nastoupí 
samozřejmě i  reprezentace České 
republiky. Pro týmy je EBox vítanou 
příležitostí odehrát plnohodnotné 
zápasy a letos to bude o to významnější, 
protože se jedná o  součást přípravy 
na mistrovství Evropy. To se koná na 
přelomu července a  srpna v  němec-
kém Hannoveru a  česká reprezentace 

DOSTIHOVÉ TERMÍNY PRVNÍ ČÁSTI SEZONY 2022
neděle 3. dubna ......................  Gomba handicap – zahájení dostihové sezony
pátek 15. dubna .....................  Velká dubnová cena s doprovodným velikonoč-

ním programem
neděle 24. dubna ...................  Memoriál prof. Václava Michala spolu se dnem 

otevřených dveří
neděle 15. května ..................Velká jarní cena
neděle 22. května ..................  Velká květnová cena a dámský dostihový den
sobota 4. června ....................  Velká červnová cena a doprovodný program 

v podobě dětského dne
neděle 26. června ..................ČESKÉ DERBY – a Den Armády ČR
sobota 16. července ..............Letní dostihový den

Parkurové termíny první části sezony 2022:
čt–ne 5.–8. května .................Jarní cena Chuchle Areny Praha
čt–ne 16.–19. června ............  CET Prague Cup – mezinárodní závody
čt–ne 28.–31. července ........  Mistrovství ČR dětí a juniorů

Další akce:
16. 4., 14. 5., 12. 6., 23. 7. ....klusácké dostihy
sobota 11. června ..................  Dětský den Ticketlive
čtvrtek 4. srpna......................   City Piknik (koncert a zábavné odpoledne)

Více informací najdete na adrese www.chuchlearena.cz.

Kalendář dostihových a parkuro-
vých akcí Chuchle Areny Praha 
na rok 2022 obsahuje celkem 

dvacet termínů. Aréna láká také na 
pravidelný doprovodný program 
k  dostihům a  na další speciální akce 
pro veřejnost.

Dostihová sezona se čtrnácti kapito-
lami začíná v neděli 3. dubna a potrvá 
do prvního listopadového víkendu. 
Jejím nejočekávanějším a  nejprestiž-
nějším vrcholem bude tradiční České 
derby, jehož datum konání letos při-
padlo na neděli 26. června. 

na místě je vstupné o 30 korun vyšší. 
O  stokorunu dražší jsou dva hlavní 
hity chuchelského programu – České 
derby a  Evropský pohár žokejů. Par-
kovné přijde řidiče na stokorunu. 
Kromě jednodenních vstupenek si 
lze pořídit několik typů celoročních 
permanentek či dárkových voucherů. 
„Především pro nejmenší návštěvníky, 
ale nejen pro ně, bude v rámci dostiho-
vých dnů připravena řada atraktivních 
doprovodných programů,“ slibuje Jiří 
Zlámaný.

Výraznou změnou, která se dotkne 
diváků přijíždějících do Velké Chuchle 
vlakem, je posunutí zastávky blíže 
k  železničnímu přejezdu. Kvůli této 
změně už východ z  nádraží nebude 
ústit přímo před hlavní vchod do 
areálu, avšak po dostihové dny bude 
fungovat druhý vstup v blízkosti nové 
vlakové zastávky.

Parkurová část nabídky chuchel-
ského areálu nabídne šest akcí, začne 
Jarní cenou (5. až 8. května) a  končí 
říjnovou Cenou Eliota. Vrcholnými 
událostmi na parkurovém kolbišti 
budou červnový CET Prague Cup se 
špičkovou mezinárodní konkurencí 
a  červencové Mistrovství ČR dětí 
a  juniorů. Kromě výše zmíněného 

„Po dvou letech, během nichž 
termínovou listinu negativně ovliv-
nila protikoronavirová opatření, 
se letos brány otevřou opět v  tra-
dičním termínu v  první dubnovou 
neděli. Navzdory tomu, že náklady 
na konání akcí stále rostou, Chuchle 
Arena vstupné na dostihové dny letos 
nezvyšuje, děti do 15 let mají i nadále 
vstup zdarma,“ říká Jiří Zlámaný, 
dostihový manažer Chuchle Arena 
Praha. 

Dospělí návštěvníci dostihů platí 
150 korun za lístek z  předprodeje, 

si brousí zuby na nejvyšší příčky. Na 
posledním ME skončil náš tým druhý 
po těsné prohře ve finále s Izraelem.

Rozpis EBoxu se finalizuje a infor-
mace, kdy dorazit fandit, najdete 
na webu Memoriálu nebo na webu 
www.lcc-radotin.cz a  sociálních 
sítích. 

(mi)

VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU ALEŠE HŘEBESKÉHO
1. ročník, 1994 ......................................... LCC Radotín
2. ročník, 1995 ......................................... LCC Radotín
3. ročník, 1996 ......................................... TJ Malešice
4. ročník, 1997 ......................................... LCC Radotín
5. ročník, 1998 ......................................... LCC Radotín
6. ročník, 1999 ......................................... LCC Radotín
7. ročník, 2000 ......................................... LCC Radotín
8. ročník, 2001 ......................................... LCC Radotín
9. ročník, 2002 ......................................... Rebels (USA)
10. ročník, 2003 ......................................... Rebels (USA)
11. ročník, 2004 ......................................... Rebels (USA)
12. ročník, 2005 ......................................... LC Jižní Město
13. ročník, 2006 ......................................... LC Jižní Město
14. ročník, 2007 ......................................... Green Gaels (CAN) 
15. ročník, 2008 ......................................... Megamen Boston (USA) 
16. ročník, 2009 ......................................... Megamen Boston (USA) 
17. ročník, 2010 ......................................... Green Gaels (CAN) 
18. ročník, 2011 ......................................... Love You to Death (CAN)
19. ročník, 2012 ......................................... Megamen Boston (USA)
20. ročník, 2013 ......................................... LCC Radotín (CZE)
21. ročník, 2014 ......................................... Kahnawake Rapids (IRO)
22. ročník, 2015 ......................................... Pioneers (CAN)
23. ročník, 2016 ......................................... Team Alberta (CAN)
24. ročník, 2017 ......................................... LCC Radotín (CZE)
25. ročník, 2018 ......................................... Tel Aviv Lacrosse (ISR)
26. ročník, 2019 ......................................... Glasgow Clydesiders (SCO)
 2020 ......................................... turnaj zrušen kvůli epidemii covid-19
 2021 ......................................... turnaj zrušen kvůli epidemii covid-19

Bears a  Jagged Mountain, ačkoliv 
v druhém z nich budou zřejmě převa-
žovat evropští hráči. Nováčkem a  tro-
chu neznámou bude americký tým 
Maine Northmen, který se měl poprvé 
představit v roce 2020, ale kvůli covidu 
k  tomu nedošlo. Vracejí se i  týmy 
z  Norska, Švédska, Finska, Švýcarska, 
Německa, Slovenska, Irska, Anglie 
a  Turecka, poprvé se zúčastní týmy 
z  Belgie a  z  Nizozemí. A  tento výčet 
zemí není zdaleka konečný, pokud 
přihlédneme k  individuálním hráčům 
v mezinárodních výběrech.

Součástí turnaje budou tradičně i exhi-
biční zápasy dětí. Podrobnosti najdete již 
brzy na www.AHMemorial.cz. 

Ondřej Mika

Začíná dostihová sezona. Co dalšího chystá Chuchle Arena?
CET Prague Cupu je vstup na parku-
rové závody zdarma.

Chuchle Arena se vedle koňských 
sportů zaměřuje stále více také na 
pořádání akcí pro veřejnost. Na 
4.  srpna například chystá City Pik-

nik s  koncertem a  dalším zábavným 
programem. Celoročně je zde možné 
absolvovat kurzy ježdění na koních, 
které nabízí jezdecká akademie. Hlásit 
se mohou začátečníci i pokročilí. 

(red)

Vrcholem dostihové sezony bude tradiční červnové České derby.
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Posledním šampionem radotínského turnaje jsou Glasgow Clydesiders.
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Akce na soutoku zkoumají minulost i budoucnost řek

Ve středu 30. března je na pro-
gramu komentovaná vycházka 
s  názvem Řeka v  minulosti 

a budoucnosti s uznávaným odborní-
kem Václavem Cílkem, který přiblíží 
vznik Vltavy i to, jak může tento vodní 
tok fungovat v  budoucnosti. Vychází 
se ze Zbraslavského náměstí.

Další série akcí je na programu ve 
druhé půlce dubna. V pátek 22. dubna 
se uskuteční další komentovaná 
vycházka, tentokrát s  názvem Spou-
taná a  osvobozená řeka. Zájemce 
provede David Pithart. Začátek bude 
u  radotínské pěší lávky v  17 hodin. 
„Budeme zkoumat řeku a  nivu jako 
celek. Přívětivé odlivy a  zlé povodně. 
Regulace a proměny řeky v kanál,“ sli-
buje mimo jiné program procházky.

Ve čtvrtek 28. dubna následuje 
vycházka pojmenovaná Řeka a  hodná 
divočina, kterou povede Jiří Sádlo. 
Výchozím bodem bude v  17 hodin 
Zbraslavské náměstí před bývalým 
pivovarem. Průvodce se zaměří na 
novou divočinu v říční krajině jako pří-

rodovědný a kulturní fenomén – kde se 
tu vzala, co v ní je a jak o ni pečovat?

O  den později, v  pátek 29. dubna, 
budou slavnosti uzavřeny dílnou 
fyzického básnictví „Živá řeka – řeka 
říká“, kterou povede performer Petr 
Váša. V autentickém terénu říční nivy 
si zájemci vyzkouší, jak lze interpreto-
vat krajinu jako pohybovou a  zvuko-
vou partituru. Sraz bude v  16 hodin 
u lávky v Radotíně.

Kapacita akcí je omezena, zájemci se 
musí registrovat předem na e-mailové 
adrese bajao@seznam.cz. Srazy u pěší 
lávky v Radotíně budou vždy na straně 
u kostela, kvůli rekonstrukci bude uza-
vřená.

Kromě shora uvedených akcí se 
letos v  oblasti soutoku Berounky 
s  Vltavou a  v  blízkém okolí odehrají 
i další události – Letní slunovrat, Pod-
zimní rovnodennost a  Zimní sluno-
vrat. Budou věnovány tématům pastva 
a nová divočina, koloběh vody v kra-
jině a duchovní rozměr krajiny. 

Božena Osvaldová

V oblasti soutoku Berounky a Vltavy se v březnu a dubnu koná hned několik akcí. Slavnosti s tématem obnova říční krajiny 
začaly na konci března. Odstartovala je přednáška Živá řeka v podání Davida Pitharta, která se konala v Kulturně-komunit-
ním centru Koruna. Zaměřila se na to, jak se řeka vzdálila lidem a co by mohl přinést návrat do jejího přirozeného stavu. 

Soutok Berounky s Vltavou a celá plocha mezi těmito řekami až k Černošicím se má v budoucnu změnit na velký 
příměstský park.
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Lyžák s radnicí oslavil čtvrtstoletí

Letošní jarní prázdniny strávilo 
35 radotínských dětí na tradič-
ním lyžařském kurzu pořádaném 

zdejší radnicí a  základní školou. Hlav-
ním vedoucím byl jako obvykle sta-
rosta Karel Hanzlík, tradice lyžařských 
výcviků trvá už 25 let. Děti zlepšovaly 
své lyžařské umění ve ski areálu Plešivec 
v  Krušných horách – jedná se o  kom-

fortní areál rodinného typu, se skvě-
lým zázemím a  kvalitně připravenými 
sjezdovkami. Ubytování poskytla chata 
Lesanka v obci Mariánská. Mnoho býva-
lých dětských účastníků už jezdí na tento 
tradiční lyžařský kurz v roli instruktorů 
– mezi jinými také radotínští zastupitelé 
Jan Fleischner a Jakub Mareš. 

(red)

Starosta Karel Hanzlík se svou lyžařskou skupinou
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Gymnázium pořádalo koncert na podporu uprchlíků

Radotínské Gymnázium Oty 
Pavla zaplnilo aulu základní 
školy návštěvníky benefičního 

koncertu. Vystoupili na něm nejen 
studenti gymnázia, ale i  dalších škol. 
Výtěžek ze vstupného a  prodeje nej-
různějších předmětů a pochoutek pře-
sáhnul 40 tisíc korun, které škola pře-
dala radotínské radnici. Ta je použije 
na pomoc ukrajinským uprchlíkům. 

(red)

Pěvecký sbor radotínského gymnázia zakončil benefiční koncert písní We 
Shall Overcome, Jednou budem dál.
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Na dvoře Koruny je 
výstava o Ludmile

Na Fajnovém dvoře za Korunou 
začala výstava o  svaté Ludmile, 
která patří k  nejvýraznějším 

osobnostem počátku českých dějin. Je 
pramátí přemyslovského rodu, první 
známou ženou v Čechách, první vlád-
kyní a už od středověku je považována 
nejen za patronku rodu českých knížat, 
ale i za patronku celých Čech. Od smrti 
svaté Ludmily loni uplynulo 1100 let. 

(red)

Dobu svaté Ludmily při-
pomínají výstavní panely. Fo
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Koruna patřila 
amatérskému 
divadlu

V Koruně proběhla Pražská 
oblastní přehlídka ama-
térského divadla. Ocenění 

získaly členky radotínského Diva-
delního spolku Gaudium – Vlasta 
Pilařová a  Hana Řehořová – za své 
role v inscenaci Sonáta pro lžíci. Obě 
herečky získaly také čestné uznání za 
kostýmy. 

(red)
Představení Konference v podání Divadelního spolku Klicpera Sadská
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Ve Fajnové kavárně začaly rockové večery

Rocker Antonín Smrčka předsta-
vil ve Fajnové kavárně Kultur-
ně-komunitního centra Koruna 

nejlepší kapely rockové historie 
a odstartoval tak sérii pořadů Rocko-
vání s Tonym. Další díl je na programu 
v  pátek 22. dubna, kdy moderátor 
pořadu odprezentuje skladby z  nej-

Horymír odjel do Neumětel
úspěšnějších rockových alb. Skladby 
z  high-endové aparatury dopro-
vází promítání fotek kapel doplněné 
o  komentář Antonína Smrčky, který 
spoluzakládal kapely Abraxas nebo 
Žlutý pes a  je frontmanem bandu 
Míchačky betonu. 

(red)

Rockování s Tonym – poslech hudby doprovázejí fotky kapel a jejich alb.
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Na konci února vyjel z Radotína do Neumětel Horymír s Šemíkem a malým 
doprovodem.
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Společnost


