
Na Královský průvod dorazili dva Čechové

Radotínské české ručičky

Nejvěrnější čekala celé odpoledne 
řada hudebních vystoupení (Beer 
band Rock revival, Bílá nemoc), která 
vyvrcholila večer Edie Stoilowem, je-
hož program uváděl jako „kapelu roku 
2011, s níž si zabubnoval i Petr Čech“. 

Jaký šok to byl pro organizátory i celý 
lid radotínský, když pár minut před 
sedmou večerní vystoupil z jednoho 

z vozů sám jeden z nejlepších bran-
kářů světa, opora české reprezentace 
a letošní vítěz Ligy mistrů – na jih Pra-
hy zavítal den po přípravném utkání 
s Maďarskem a v předvečer odjezdu na 
Euro 2012. A byl zde nejen jako divák 
a obrovská celebrita (společnou fotku 
a podpis chtělo snad celé náměstí), ale 
opravdu si v průběhu koncertu sednul 
za bicí a nutno dodat, že stejně jako ve 
svém zaměstnání, tak i zde podal vyni-
kající výkon, kterému společně s kape-
lou Edie Stoilow aplaudovali všichni.

Ač se po jeho odjezdu večer pře-
houpl do noci, zábava pokračovala, 
a to v podání elektroinstrumentál-
ní skupiny U-prag (jejíž frontman si 
pochvaloval, že takového předskokana 
na koncertě ještě neměli), k níž se při-
dala, opět zcela neplánovaně, operní 
pěvkyně Markéta Mátlová. Závěr 
celého programu obstarala tradiční 
laser show, ostře se zařezávající do tmy 
sobotní noci.           

V Radotíně pracuje jedno ze zaříze-
ní, které jako sociální službu provozuje 
křesťanská organizace Naděje o.s. Mož-
ná o něm mnozí ani nevědí, nesnaží se 
zviditelňovat. Přesto se nyní na jeden 
den otevře všem, kdo mají zájem se 
o jeho provozu dozvědět víc.

Tento azylový dům pro muže po-
skytuje v rámci integrač-
ního programu ubytová-
ní, možnost přípravy teplé 
stravy, osobní hygieny, 
praní prádla, sociálně-
právní a psychologické 
poradenství, křesťanské 
společenství.

Sídlí v Otínské ulici 
v rodinném domě, jehož 
prostředí navozuje u kli-
entů touhu znovu najít 
své kořeny, dát do po-
řádku rodinné, finanční 
či zdravotní záležitosti. Za pomoci 
všech zaměstnanců jsou motivováni 
k tomu, aby se zorientovali ve své 
životní situaci, postavili se „čelem“ 
k realitě a našli z ní východisko, pře-
vzali zodpovědnost za svůj život a vše, 
co s ním souvisí. Jsou povzbuzováni 
k překonávání těžkostí při uplatnění 
na trhu práce, k zodpovědnosti za své 
minulé i současné jednání (řešení své 
zadluženosti, či závislostí, tolerance 
mezi sebou navzájem, dobré soused-
ské vztahy). Klienti se snaží, aby ne-
vyčnívali jako „bezdomovci“, ale byli 
bráni jako občané, kteří jen různými 
životními okolnostmi ztratili střechu 
nad hlavou a snaží se najít reálné ře-
šení. Sociální pracovník má možnost 
pracovat s nimi individuálně pro po-
stupné naplnění jejich cílů. Zařízení 
přibližuje atmosféru běžného života 

(rodinný dům se zahradou v klidné 
lokalitě, kde je kladen důraz na dobré 
mezilidské vztahy) při zachování pod-
pory klientům a profesionální sociální 
služby všech zaměstnanců.

„Jsme malé zařízení s 20 lůžky, kde 
si klienti platí 110  Kč na den. Přesto 
nebo právě proto je tento příjem pro 

provoz nedostačující. Jsme tedy závislí 
na státních dotacích, které jsou rok od 
roku menší, a darech od lidí, kteří jsou 
ochotni přispět jakoukoli částkou,“ říká 
Jitka Blažková, vedoucí azylového 
domu Dům Naděje Praha Radotín 
a dodává, „chtěla bych poděkovat všem, 
kteří nás do dnešního dne jakýmkoli 
způsobem podpořili, a jmenovitě panu 
Peřinovi, s jehož svolením jsme mohli 
v prodejně Elektro v ulici Věštínské 
umístit kasičku pro sbírku povolenou 
Magistrátem hlavního města Prahy.“

Den otevřených dveří v Domě Naděje

Den otevřených dveří v Domě Na-
děje se koná ve čtvrtek 21. června 
2012 mezi 10.00 a 18.00 hodin, 
přispět tomuto azylovému zařízení 
je možné buď přímo na účet Naděje, 
nebo formou zaslání DMS - více na 
www.nadeje.cz

V Radotíně děti slavily s předstihem
A rády! Jak by také ne, když se spous-

ta lidí v čele s těmi z Městské částí Praha 
16 dala dohromady, aby jim připravily 
opravdu velkolepou a zábavnou oslavu. 
A tak malí oslavenci mohli soutěžit 
a řádit opravdu dosyta a ještě k tomu 
tu pro ně byly připravené nejrůznější 
odměny a když měli štěstí, i výhry.

Na jednotlivých stanovištích na děti 
čekaly zábavné hry připravené ma-
teřskou školou, školním klubem Klíč, 
Turistickým oddílem mládeže, Petr-
klíčem, městskou policie hl. m. Prahy 
či Sborem dobrovolných hasičů.

Opět bylo možné se projet s vo-
dáckým oddílem na rau, s Proxi-
mou sociale si zahrát stolní fotbálek, 
vyzkoušet si svůj um na cyklodráze 
připravené firmou Ski a Bike Cent-

rum Radotín, také tu bylo skákání na 
trampolíně, skluzavka v nafukovacím 
hradě i v balónkovém království, ma-
lovalo se na obličej...

Letos navíc přibylo i focení v kostý-
mech zapůjčených Divadelním soubo-
rem Křoví. Akce měla takový úspěch, 
že ji dámy z Koruny přislíbily zopako-
vat na podzim v termínech zdejších 
představení (avízo se včas objeví na 
www.praha16.eu).

Na hlavním pódiu bavili kouzelník 
a klaun, chvíli také mistr světa ve fo-
otbagu Honza Weber a kousek odtud 
v nafukovacím stanu Matěj Kodeš  
s bublinovou show. Nejlepší byly ovšem 
následující bublidílny, na které děti do-
staly sdostatek bublifukového roztoku 
a tvořítka bublin k tomu. Bubliny byly 

Základní škola Radotín pořádala 
společně se Školním klubem KLÍČ 
15. května popáté humanitární akci 
v rámci Skutků naděje – Běh naděje. 
Ve skutečnosti šlo o již 11. ročník, neboť 
tento běh plynule navázal na celosvěto-
vě známější Běh Terryho Foxe, jehož li-
cence byla v České republice ukončena.

V 11.00 výstřelem odstartovala 
paní učitelka Hurábová první start 
a účastníci se vydali na trať dlouhou 
1,5 km – během, pěšky, na koloběžce 
nebo na kole. Polední start svorně 
zahájili ve 12.00 místostarosta Mi-
roslav Knotek a ředitel školy Zdeněk 
Stříhavka a starší účastníci se vydali 
na trať dlouhou asi 3 km. Na odpo-
lední start ve 14.00 přijelo 60 žáčků 
zbraslavské školy, kteří nás přišli, 

jako již několikátým rokem, podpo-
řit. Vybrali mezi sebou obrovskou 
částku – 4. 611 Kč! Celkem se tedy 

na letošním Běhu naděje sešlo 496 
účastníků z Radotína a ze Zbraslavi. 
Všichni, kteří se na start postavili, 
přispěli na výzkum a léčbu onkologic-

kých onemocnění částkou 12.817 Kč.
Běh naděje se podařilo uspořádat 

díky grantu MČ Praha 16 a daru firmy 
Českomoravský cement, 
a.s., kteří finančně přispěli 
na nákup propagačních 
předmětů s logem Běhu 
naděje. Poděkování pak pa-
tří pedagogům z radotínské 
a zbraslavské školy – doká-
zali svým osobním přístu-
pem k této vysoce humánní 
akci přivést děti na start 
a podpořit v nich lidské cí-
tění se všemi, kteří pomoc 

potřebují a čekají na ni. Velký dík 
patří také Městské policii za pomoc 
při zajištění dopravní bezpečnosti celé 
sportovní akce.

Žáci radotínské a zbraslavské školy společně
podpořili výzkum proti rakovině

najednou všude a v pozdně odpoled-
ním slunci se nádherně leskly.

Není divu, že letos do lázní za-
mířil rekordní počet dětí. Všichni 
tu pro připravovali oslavu s chutí 
a bylo to znát.

aneb I. radotínská nevšední, polodrama-
tická nákupní módní přehlídka zaplní novou 
Klubovou scénu Radotín v domě U Koruny 
21. června od 19.00 hodin.

Bude to akce mnoha velkých M: Modely 
(oblečky ze salonního obchůdku Giorgina 
Bukiniho), Mistrné ozdoby (šperky a plete-
niny z rukou Renee Brollové), Modelkami 
jsou dámy ze spolku Ivany Hanové, z Koruny 
a Křoví, ani Modelové chybět nebudou, Mo-
delově dobrou hudbu Muzica Giusta (Hana 
Duová a Milan Čejka) nazvučí Momen-
tální audio trio P.R.S.: Peroutková, Radová, 
Stráník, Moderuje: Mischa Bernardi z Pexesa, 

„ Ženy po čtyřicítce jsou v nejlepších letech, 
ale muži po třicítce jsou moc staří, aby to ro-
zeznali.“                       Jean-Paul Belmondo

Neviditelné modelky

Kniha radotínského autora Josefa 
Fraise Fackovaní andělé byla slavnost-
ně pokřtěna 24. dubna v Literární ka-
várně Knihkupectví Academia na Vác-
lavském náměstí.

Kmotrou nového titulu nakladatel-
ství Petrklíč se stala Dagmar Patrasová, 
slovem (tentokráte jenom jím) ji na ces-
tu ke čtenářům popostrčil i Felix Slo-
váček. Za nakladatelský dům Petrklíč 
promluvil Juraj Himal a vše moderoval 

Pokřtění Fackovaní andělé

Možnost nalíčení zdarma pro ty, které to 
doma nestihly,  je od 18.00 hodin.

 Prostě, bude to zážitek vizuální, hudební, 
divadelní, nevšední a hlavně s možností 
vyzkoušet si vybrané modely v kabince s li-
chotícím zrcadlem, v kultivovaném prostředí, 
beze spěchu, s kamarádkou či s partnerem 
u sklenky dobrého vínka.

Každá vstupenka (100 Kč) bude slosovatel-
ná a ke každé vstupence je k dispozici slevový 
poukaz na kosmetické služby.

Kmotra a autor knihy na slav-
nostním křtu v Academii

knihkupec Vráťa Ebr. Ten také autora 
pozval 5. června do Salmovské literární 
kavárny do pořadu Ebroviny, aby tu 
z Fackovaných andělů předčítal.

Sám autor uvedl svou knihu na křtu 
hlavně písničkami, které v 60. letech 
hráli v divadle. Přiblížil tak atmosféru 
alespoň části období, v němž se ro-
mán odehrává (ten zachycuje osobní 
zážitky J. Fraise od let padesátých do 
současnosti).

Ve čtvrtek 3. května odpoledne se 
v KS U Koruny konalo vyhodnocení po-
slední celostátní soutěže odborných do-
vedností žáků středních škol, tentokrát 
v oboru: Opravář zemědělských strojů. 

V termínu 2.-3. května ji uspořá-
dalo SOU Praha-Radotín, radotínské 
Střední odborné učiliště Pod Klapicí, 
organizace této části soutěže České ru-
čičky na ně připadla, protože jeho žák 
Patrik Autrata se při loňském ročníku 
této soutěže pořádané v SOŠ a SOU 
Sušice umístnil na 1. místě.

Byla to výzva, jednotlivé soutěže 
mají ohlas i v odborných kruzích, 
v porotách zasedají zástupci profes-

ních cechů, asociací, sdružení a od-
borníci z praxe, a  SOU se toho zhosti-
lo velmi dobře. To ocenili a všem sou-
těžícím i vítězům popřáli vše dobré 
a hlavně dobré uplatnění na trhu práce 
například Ing. Josef Dvořák z Minis-

terstva zemědělství, z České zeměděl-
ské univerzity Praha prof. Ing. Milan 
Slavík CSc, za Agrární komoru se 
přidala ing. Jaroslava Nekvasilová, za 
rodiče promluvila Kateřina Poludová –
předsedkyně školské rady SOU, Praha - 
Radotín, PaedDr. Miloslav Holakovský 
z odboru školství, mládeže a sportu na 
pražském magistrátu a samozřejmě ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Ocenění si odnesli krásné poháry 
a ceny a vítěz soutěže Jiří Rymel ze 
SOŠ Bruntál pojede nyní v červnu 
do brněnské Reduty na slavnostní 
galavečer, na němž budou oceňo-
vány odborné dovednost i  ž á ků 
vybraných oborů a vítězům soutěží 
zde budou předány zlaté plakety.

Sympatickým příspěvkem k 880. výročí 
první zmínky o Chuchli je neprodejná pu-
blikace Malá Chuchle ve vzpomínkách.

Z vlastní iniciativy ji sestavili a na 
začátku května vydali rodáci a přátelé 
Malé Chuchle za redakce Marie Karlic-
ké, Jany Klímové a Heleny Kuzníkové.
Publikace je výsledkem mnohaleté 
tradice přátelských setkávání rodá-
ků z Malé Chuchle, která se konají 
vždy v září - v období chuchelského 

posvícení. Je to úžasně svěží dílko, za 
kterým je vidět láska, úcta a pečlivost. 
Vzpomínky jsou prodchnuté nostalgií 
a prostou čistotou myšlenek, které ve 
čtenáři evokují dobu dávno minulou, 
která se sice nevrátí, ale zůstane navždy 
v paměti nás všech. Ať už jde o školní 
léta, volný čas, rodinný život, či další 
události příjemné nebo méně příjemné, 
které rodáci v Malé Chuchli zažili.

Rodáci vzpomínají na dětství v Malé Chuchli 

FestFouk 2012 je pokračováním 
dřívějšího HarmonicaFestu, a tedy již 
5. ročníkem přehlídky kapel různých 
hudebních žánrů s hráči na foukací 
harmoniku, který proběhne 30. června 
v Říčních lázních Radotín.  

Jde o jedinečnou možnost v jed-
nom dni uslyšet, co vše lze zahrát 
na tento malý hudební nástroj nejen 
ve stylu country, blues, rock, soul, 
funky či jazz.

V době od 15.00 do 23.00 hodin vy-
stoupí: Charlie Slavik & Johnny Steh-
lík, Jaromír Hůla v duu Four Horses, 
Daniel Suchý s karlovarskou kapelou 
BOOGER (soul, funky, blues), Otakar 
Studnička s táborskou kapelou Když 
uš, tak uš (country, western swing), 
Václav Spurný s pražskou kapelou 
In Check GP (acoustic blues), Karel 

Pazderka v kladenském 
duu Pazderka+Dvo-
řá k=Blues ,  Ja romír 
K r y š to fov ič  s  k a r-
l o v a r s k o u  k a p e -
lou B.B.B. - Bernard 
Blues Band (rockblues), 
Tomáš Hádek s čer-
n o š i c k o u  k a p e l o u 
BLUESJADE (blues), 
Petr Trpák s pražskou 
kapelou Malá Pokrok
ová Hudba II/55 (mix) 
a Zbyněk Cukr s praž-
skou kapelou BYZONI 
(country).

Po skončení progra-
mu začne veřejnosti 
přístupný jam session.

Den pro foukací harmoniku a její doprovod


