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

Biotop 
a Vindyšova 
továrna: 
Proč obě místa  
poutají pozornost 
architektů? 

Radotínské 
mecheche: 
Jaká byla první  
velká kulturní 
a společenská akce  
po koronaviru? 

Začíná 
fotbalový 
přebor: 
Ve které části tabulky 
se chce pohybovat 
Olympia? 
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Vážení  
spoluobčané, 
tentokrát bohu-
žel musím začít 
smutnou zprá-
vou. V neděli 
19. července 
nás navždy 
opustil Petr 
Binhack, dlouholetý radotínský 
zastupitel a radní. Ale také kama-
rád, organizátor mnoha kulturních 
akcí, lokální patriot a člověk s vel-
kým smyslem pro humor. Dovolte 
mi, abych všem pozůstalým tímto 
vyslovil svou upřímnou soustrast. 
Petrův odchod zasáhl také mnoho 
mých kolegů na radnici. Čest jeho 
památce.

A jak život a čas plyne, dochází 
uprostřed léta k velké změně na 
naší základní škole. Z pozice ředi-
tele odchází Zdeněk Stříhavka, kte-
rému velmi děkuji za odvedenou 
skvělou práci. Školu měl na starost 
ve složitém období, během něhož 
docházelo k jejímu velkému roz-
šíření. Nového ředitele jsme našli 
ve velmi zkušeném Jiřím Kovaří-
kovi, který úspěšně vedl základní 
školy v okolních městských částech. 
Věřím, že bude pokračovat ve sto-
pách svého předchůdce a naváže na 
jeho práci.

Mám radost, že o Radotínu je 
pravidelně v dobrém slyšet, a to 
nejen v Praze, ale i mimo hlavní 
město. Galerie Jaroslava Fragnera 
právě nyní prezentuje náš biotop 
jako jeden z příkladů udržitelné 
architektury. Na republikovou cenu 
za architekturu získala nominaci 
Vindyšova továrna, kterou přesta-
vělo Ski a Bike Centrum Radotín. 
A nově jsme též součástí národ-
ního geoparku Barrandien, který 
se uchází o místo na seznamu 
UNESCO.
Přeji všem klidnou druhou polo-
vinu léta! 

Váš Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 

(Radotín)

však neúčastnily všechny děti – a ani 
učitelé nebyli na novou situaci připra-
veni. Školní rok sice nakonec ukon-
čilo červnové předání vysvědčení, ve 
většině předmětů se však žáci dostali 
oproti výukovému plánu do skluzu.

Česká vláda uzavřela kvůli koro-
naviru 11. března základní 
i další školy. Také v Radotíně 

tímto dnem skončil předčasně běžný 
školní rok. Následovala výuka na dálku 
s pomocí počítačů a internetu, které se 

Slovo starosty Škola chystá návrat k normální výuce
Radotínskou základní školu čeká rok, jaký nezažila. Pod vedením nového ředitele se musí vyrovnat 
s bezmála čtyřměsíčním výpadkem klasické výuky a žáky i učitele chce připravit na to, že se dis-
tanční výuka může v blízké či vzdálené budoucnosti opakovat.

Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

OCTAVIA
NOVÁ ŠKODA

125 LET

již od  Kč456 900

Vyberte si náš bestseller v nejnovějším provedení, kterým je Nová ŠKODA OCTAVIA s akční nabídkou 125 let. 
Nový vůz pořídíte již od 456 900 Kč, se zvýhodněním až 37 000 Kč. Samotný vůz vás překvapí svou výbavou, 
jako jsou full LED přední světlomety, konektivita Smartlink nebo elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold. 
Samozřejmostí je také komfort vozu v podobě elektrického ovládání předních i zadních oken, manuální 
klimatizace, rádia s dotykovým displejem a pohodlného startování tlačítkem. Bezpečnost posádky zajišťuje 
například asistent udržování jízdního pruhu, systém Front Assist, nebo přítomnost celkem 7 airbagů. Více 
informací naleznete na webových stránkách skoda-auto.cz nebo při osobní návštěvě,  kde vám akční nabídku rádi 
představíme.

Jezdíme spolu už 125 let.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/km

Číslo 8/2020

Vrátit vyučování radotínské 
základní školy zpět do normálu je 
úkolem pro jejího nového ředitele 
Jiřího Kovaříka. Jeho předchůdce 
Zdeněk Stříhavka ohlásil záměr odejít 
z čela školy už loni na podzim. „Jiřího 

Kovaříka jsme vybrali z celkem šesti 
kandidátů. Komisi oslovil svým pře-
svědčivým výkonem a svými výsledky 
za 28 let praxe ve funkci ředitele 
školy v Chuchli a na Zbraslavi,“ říká 
radotínský místostarosta Miroslav 
Knotek, který má školství v gesci.

„V prvním roce chci pozorovat 
a poznávat, žádnou revoluci nechys-
tám. Mým hlavním úkolem bude 
nastavit s mými kolegy učiteli vše 
tak, aby žáci dohnali zameškané 
učivo. A zároveň se musíme připra-
vit na podobné situace, jakou epide-
mie přinesla,“ říká ředitel radotín-
ské základní školy Jiří Kovařík. Žáci 
se podle jeho představ připraví na 
výuku z domova v hodinách infor-
matiky. Učitele čekají školení v práci 
s informačními technologiemi, škola 
připravuje nákup notebooků, kterými 
v případě potřeby vybaví rodiny, 
kde počítače chybí. V dalších letech 
se také chystá zprovoznit naplno 
elektronické žákovské knížky, které 
umožní lepší komunikaci mezi ško-
lou a rodiči. (Rozhovor s Jiřím Kova-
říkem čtěte na str. 3.) 

Vloni skončila šestiletá etapa rozši-
řování školy, která získala krytý bazén, 
moderní aulu, nástavbu na staré 
budově nebo rozšířenou a zcela zre-
konstruovanou jídelnu. Během letoš-
ního léta prochází kompletní moder-
nizací školní plynová kotelna. A letní 
práce se zaměřily také na rekonstrukci 
sociálního zařízení v mateřské škole. 

Petr Buček

str. 4

Na leteckém snímku je vidět téměř celý školní areál (bez staré budovy), biotop i přilehlá sportoviště.Na leteckém snímku je vidět téměř celý školní areál (bez staré budovy), biotop i přilehlá sportoviště.
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Přejezd zůstane několik dnů 
bez signalizace

Občánci se dočkají přivítání

Školu vytopí nová kotelnaZ programátorky oblíbenou učitelkou

„Podle projektantů se není 
možné tomuto výpadku 
signalizace vyhnout. 

Důvodem jsou práce na provizorním 
zabezpečovacím zařízení na nově zpro-
vozněné části kolejiště u  Horymírova 
náměstí,“ říká starosta Karel Hanzlík 
a vybízí k co největší obezřetnosti. Opa-
trně budou muset překonávat přejezd 
řidiči i chodci. Před přejezdem se objeví 
značka „stop“, před kterou musí auta 
zastavit. Soupravy mají jezdit v  tomto 
úseku nanejvýš rychlostí 10 km/h. 

Nová část mostu už je téměř hotová, 
vlaky na ni poprvé vjedou 22. srpna. 
Poté se rozběhne příprava demontáže 
druhé poloviny starého železného 

Na učitelku má Ilona Buštová 
neobvyklé vzdělání. V  Brně 
absolvovala Vysoké učení 

technické, obor technická kyber-
netika. Bylo to v  době, kdy počítače 
s  výkonem odpovídajícím dnešním 
stolním zařízením zabíraly celé sály. 
„Po škole jsem následovala svého 
manžela a  přistěhovala jsem se do 
Radotína. Pak postupně přišly tři 
děti, se kterými jsem byla celkem 
devět let doma,“ říká Ilona Buštová. 

Svět počítačů se mezitím rychle 
vyvíjel a pozdější učitelka přemýšlela, 
čemu se bude věnovat po rodičovské 

Městská část Praha 16 pořádá 
ve čtvrtek 3. září slavnostní 
Vítání nejmenších občánků 

Radotína – v  náhradním termínu za 
neuskutečněnou akci, jež měla pro-
běhnout už na jaře. Pozvánku obdrží 
rodiče dětí, které se narodily v období 
od srpna 2019 do ledna 2020. 

Další slavnostní vítání občánků, 
v  již pravidelném podzimním ter-
mínu, se uskuteční ve čtvrtek 22. října. 
Bude určeno dětem, které se narodily 
v období od února do července letoš-

mostu. Na začátku září ho stavbaři 
odstraní a  začnou pracovat na zbylé 
části nového přemostění silnice mezi 
Horymírovým náměstím a  křižovat-
kou u Koruny. Auta se pod železniční 
podjezd vrátí na konci listopadu nebo 
začátkem prosince.

Změny se dotknou také radotín-
ského nádraží. Od 21. srpna až do 
března příštího roku nebudou v  pro-
vozu koleje u nádražní budovy. Cestu-
jící do vlaků nastoupí pouze z ostrov-
ního nástupiště, na které se lze dostat 
podchodem. To samé platí pro vystu-
pování ve stanici Praha-Radotín.

Od konce července už je uzavřený 
úzký tunýlek pro pěší u  restaurace 

dovolené. Při procházce Radotínem 
ji v  roce 1995 zaujalo hlášení míst-
ního rozhlasu informující o  tom, že 
škola hledá učitele. „Vydala jsem se 
za tehdejším ředitelem Jaroslavem 
Bekem a  ten mi nabídl, že si mohu 
vybrat mezi matematikou na dru-
hém stupni a druhou třídou,“ vypráví 
dlouholetá učitelka. Zvolila druhou 

Pokračující práce na modernizaci železniční trati přinesou v srpnu kom-
plikaci na přejezdu v ulici Na Betonce, který se mezi pátkem 21. a pondě-
lím 24. srpna musí obejít bez světelné signalizace i bez závor. Vlaky budou 
v těchto dnech projíždět přes přejezd co nejpomaleji a budou u toho troubit.

Po 25 letech nevstoupí 
1. září do první nebo 
druhé třídy radotínské 
základní školy Ilona 
Buštová. Oblíbená uči-
telka odešla na konci 
školního roku do 
důchodu a nyní se už 
těší na vnoučata.

Rozmarýn. Stavbaři vybudují nový, 
který bude širší a povede rovně přímo 
pod tratí. K  dispozici však bude až 
v dubnu 2022. 

V  srpnu se na několik dní uzavře 
železniční přejezd na konci Radotína ve 
směru do Černošic. Stane se tak mezi 
středou 19. a nedělí 23. srpna. 

Probíhá také demolice starého dráž-
ního skladu v Radotíně. Na jeho místě 
vyroste rampa, po které se chodci 
dostanou do nového podchodu pod 
tratí. Pokračují i omezení na přejezdu 
ve Velké Chuchli. Ten je až do 8. srpna 
jednosměrný a průjezdný jen pro auta 
jedoucí ze Slivence do Chuchle. 

(buč)

třídu a u prvňáků a druháků zůstala 
dalších 25  let. Jen na jeden předmět 
si netroufla. Jelikož podle vlastních 
slov nemá hudební sluch, přenechala 
ve svých třídách předmět spojený se 
zpěvem a hudebními nástroji kolegy-
ním.

Děti ve věku mezi šesti a osmi lety, 
které po celou dobu učila, se podle 
ní za celou dobu moc nezměnily. Na 
nejmladších školácích se nové trendy 
spojené například s  počítači moc 
neprojevily. Ve třídách se jí už objevo-
valy také děti rodičů, které před lety 
učila. „Manžel je často překvapený, že 
mne na ulici zdraví víc lidí než jeho, 
přestože on v Radotíně na rozdíl ode 
mne vyrůstal,“ říká s úsměvem Ilona 
Buštová.

Ráda vzpomíná především na dva 
ředitele radotínské základní školy: 
na Jaroslava Beka, který ji přijímal, 
a  na Zdeňka Stříhavku, jenž zdejší 
základku vedl do konce minulého 
školního roku. Nyní už se však oblí-
bená učitelka z  prvního stupně těší 
především na chvíli, až se zanedlouho 
poprvé stane babičkou. 

(buč)

Loučení s gymnazisty 
a vysvědčení od Berounky

Všichni studenti posledního 
ročníku Gymnázia Oty Pavla 
v červnu úspěšně složili matu-

ritní zkoušku. Vysvědčení převzali 
na Místě u řeky a poté je čekala slav-
nostní akce, které se účastnili i jejich 
rodiče. Konala se v  aule radotínské 
základní školy. 

Se studenty se tam rozloučila ředi-
telka gymnázia Jana Hrkalová i  sta-
rosta Radotína Karel Hanzlík. Na 
studentská léta s humornými i tragi-
komickými příhodami zavzpomínala 
děvčata z 6. S Kateřina Hrubá a Karo-
lína Umová, za třídu 4. A  vtipně 
promluvil Vojta Horký. Slavnostním 
podvečerem provázel Albert Fulík 

vody z kotelny až po areálové rozdělo-
vače a sběrače. Stavební úpravy kotelny 
zahrnou také instalaci nových protipo-
žárních dveří.

Investorem rekonstrukce kotelny je 
společnost Veolia Energie ČR. Měst-
ská část Praha 16, která je zřizovatelem 
radotínské základní školy, bude inves-
tici v hodnotě 3,6 milionů korun (bez 
DPH) splácet v ceně tepelné energie po 
dobu deseti let. Práce na kotelně mají 
skončit do konce srpna. 

(jav)

(3. S) a  hudební zpestření zajistila 
Michaela Šimánková (3. S) se svým 
akordeonem. 

Také na ostatní studenty radotín-
ského gymnázia čekalo po pololetí 
narušeném koronavirem, který školu 
na dlouhé měsíce uzavřel, předávání 
vysvědčení na netradičních místech. 
Většina třídních učitelů zvolila Místo 
u řeky s dominantou kostela sv. Petra 
a Pavla, někteří si pro tento slavnostní 
akt vybrali zahradu školy, jiní nově 
rekonstruovanou zahrádku v  areálu 
Beach arény nebo prostory v Říčních 
lázních. 

(gym)

Z úřadu/školyVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU
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Mezi 21. a 24. srpnem nebudou na přejezdu fungovat závory ani signalizace.Mezi 21. a 24. srpnem nebudou na přejezdu fungovat závory ani signalizace.

ního roku. Děti budou uvítány jako 
noví občánci Radotína a od zástupců 
radnice obdrží pamětní knihy 
s dárečky a květinou pro maminku.

Ve dny pořádání této slavnostní 
akce dojde v  dopoledních hodinách 
k uzavření pracoviště matrik, odboru 
občansko správního na adrese Václava 
Balého 23/3. 

O službu CzechPOINT a ověřování 
podpisů a listin je v této době možné 
požádat na pobočce České pošty. 

(bar)

Během letních prázdnin probíhá 
rekonstrukce kotelny radotín-
ské základní školy, která už byla 

ve špatném stavu. V  původní kotelně 
sloužily tři atmosférické plynové kotle 
staré 24 let. Novou kotelnu vytvoří 
čtyři kondenzační kotle na plyn, které 
nejenže vyhovují limitům, ale mají také 
vyšší výkon. Kompletní revitalizací 
prochází i  systém ohřevu teplé vody. 
Odborná firma vyměňuje veškeré roz-
vody ústředního topení, teplé a studené 

Mnoho gymnazistů si převzalo vysvědčení na Místě u řeky.Mnoho gymnazistů si převzalo vysvědčení na Místě u řeky.

Ilona Buštová před radotínskou Ilona Buštová před radotínskou 
školouškolou
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PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ TÁBOR pořádaný v areálu LTC Radotín je určený jak 
pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší tenisové hráče ve věku od 5 do 
15 let. Děti budou rozděleny do menších skupinek (max. 4 až 5 dětí) podle 
věku a herní úrovně, ve kterých se budou učit tenisovým základům, případně 
jejich zdokonalování. V případě zájmu a dle počasí navštívíme i areál Biotopu 
Radotín. 

MÍSTO: Šárovo kolo 932/1, Praha-Radotín

TERMÍN: 17.–21. srpna 2020

CENA: 2 800 Kč 
Cena zahrnuje oběd, pitný režim, odpolední svačinu,  
ceny za soutěže, trenéry i pronájmy tenisových kurtů. 

BLIŽŠÍ INFORMACE: www.ltcradotin.cz
KONTAKT

E-mail: tenisradotin@gmail.com 
Telefonní číslo: 602 957 114
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Na krize se připravíme, říká nový ředitel školy
Jiří Kovařík žije na Zbraslavi, kde 12 a půl let vedl základní školu. Ještě dříve byl více než 15 let ředitelem chuchelské školy, 
nyní přebírá otěže radotínské základky. Místo to pro něj není úplně neznámé, v 70. letech navštěvoval Gymnázium Oty Pavla. 

Škola/zprávy

Co Radotínu přináší nedávno dokončený moderní 
areál základní školy?
SE ZÁZEMÍM ŠKOLY JSOU SPOKO-
JENÉ DĚTI, UČITELÉ I RODIČE

Na rozvoji školního areálu jsme 
pracovali celkem deset let a nyní 
už se blíží v pořadí druhý školní 

rok, během něhož mohou děti i  učite-
lé toto modernizované zázemí naplno 
využívat. Sledujeme jejich reakce, ptá-
me se, jak se jim líbí krytý bazén, aula, 
přístavby v čele se školní jídelnou nebo 
nová půdní vestavba ve staré budově. 
Reakce jsou veskrze pozitivní a  to nás 
velmi těší. Především na krytý bazén 
slyšíme chválu i za hranicemi naší měst-
ské části. O něčem podobném řada škol 
jen sní. Pečlivě sledujeme demografic-
kou křivku a jsme připraveni na možný 
nárůst počtu žáků. Ukazuje se zároveň, 
že v  minulosti plánovanou druhou 
základní školu Radotín nepotřebuje. 
Dnešní zmodernizovaný areál poptávku 
v budoucích letech uspokojí. Spolu s ve-
dením školy nyní pracujeme na plánu 
jejího vybavení tak, aby obstála v  kri-
zích podobných té koronavirové. Letos 
v  létě radnice také zajistila prostředky 
na modernizaci kotelny, čímž přispěje-
me ke snížení emisí a naplníme zákon-
né podmínky. Zároveň nezapomínáme 

na rozvoj dalších školských zařízení. 
Modernizací prochází mateřská škola 
a i základní umělecká škola, jíž je zřizo-
vatel hlavní město Praha, se může těšit 
na nové prostory ve dvoře za Korunou. 

Zastupitelé Městské části Praha 16 za 

Občanskou demokratickou stranu

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOL-
NÍM ROKEM
Druhého září loňského roku nastoupili 
žáci do areálu základní školy, který byl 
modernizován částkou 200 milionů 
Kč, hrazenou převážně magistrátem 
hl. m. Prahy, dále z evropských fondů 
a programů a za podpory ministerstva 
financí.

Vestavbou do historické budovy při-
byly čtyři třídy prvního stupně, dva ka-
binety, šatny a  sociální zařízení. Nově 
bylo vybudováno požární schodiště 
a  výtah, díky kterému je nyní budova 
plně bezbariérová. Zdvojnásobena byla 
kapacita školní jídelny a  modernizace 
vybavení se dočkali i pracovníci kuchy-
ně. Prostor pod přístavbou jídelny vy-
plnila venkovní učebna. Vznikl multi-
funkční sál auly, a to nejen pro potřeby 
základní školy, ale také umělecké školy, 

kulturního střediska, gymnázia, spor-
tovců a jiných organizací. 

Koncepce moderní školy s nadstan-
dardními podmínkami pro výuku byla 
naplněna uvedením krytého školního 
bazénu do plného provozu. Žáci všech 
tříd základní školy se zapojili do pra-
videlného plaveckého výcviku v rámci 
rozšíření hodin tělesné výchovy.

Vzhledem k  neplánovanému přeru-
šení školní docházky si však žáci areálu 
bohužel příliš neužili. S komplikovanou 
situací se museli potýkat především 
vyučující i končící ředitel Mgr. Zdeněk 
Stříhavka, kterým touto cestou děkuji. 
Pomyslnou ředitelskou štafetu nyní pře-
bírá Mgr. Jiří Kovařík, dosud působící 
jako ředitel základní školy Vladislava 
Vančury na Zbraslavi.

Jemu i  všem vyučujícím a  žákům 
přeji bezproblémový a  úspěšný nad-
cházející školní rok.

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

PROZÍRAVOST, ZÁJEM A ROZHLED 
DÁLE NEŽ K VLASTNÍMU PLOTU
Povím vám upřímně, že mi otázka při-
padá poněkud matoucí, a to hned troj-

mo. Předně jsem si nevšiml, že by zde 
byl vznikl nějaký nový moderní areál: 
je sice dobře, že modernizujeme ten 
stávající, avšak žádný nový nemáme. 
V územním plánu se s ním sice dávno 
počítá, ale parkoviště je pro nás zatím 
asi důležitější. 

Druhou věcí pak je, že epidemie ko-
ronaviru ještě zdaleka neskončila a ni-
kdo neví, jaké těžkosti nás čekají v nad-
cházejících měsících. Možná si ten nový 
areál na své plné využití ještě bude mu-
set počkat a my budeme mít jiné staros-
ti než se chválit za minulé úspěchy.

A nadto si v době, kdy Radotín vlast-
ním rozhodnutím, nezájmem a  nedo-
statkem prozíravosti přichází o  znač-
nou část svého historického dědictví, 
věru dovedu představit palčivější otáz-
ky, než je tato. 

Doufám tedy, že onen areál – stávají-
cí či budoucí – dá dobré zázemí dětem 
i učitelům. A že tedy ta prozíravost, zá-
jem a rozhled dále než k vlastnímu plo-
tu a zítřejší snídani bude už těm novým 
generacím vlastní. Dětem i  kolegům 
učitelům to přeju z čistého srdce! 

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

Komentáře

Hodiny tělocviku na prvním stupni povedou trenéři Zemřel 
Petr BinhackDo radotínské školy míří nový 

program Trenéři ve škole. 
Od září se do něj zapojí noví 

prvňáci a  postupně se rozšíří na 
celý první stupeň. Cílem je „vrátit 
děti na ulici“ neboli motivovat je 
k tomu, aby seděly méně u počítačů 
a  telefonů a  více sportovaly ve ven-
kovním prostředí. „S  tímto novým 
programem jsme se spolu s bývalým 
ředitelem naší školy Zdeňkem Stří-
havkou a  s  kolegyní radní a  učitel-
kou Simonou Barákovou seznámili 

Po 
dlouhé 
nemoci 

zemřel 19. čer-
vence dlouho-
letý radotín-
ský zastupitel, 
radní, před-
seda letopi-
secké komise, 
organizátor různých kulturních akcí 
a patriot Petr Binhack. Bylo mu 72 let. 

Pocházel ze známého radotínského 
rodu stavitele Josefa Kočího a mlynář-
ského klanu Kalinů z Válcového mlýna 
na Cikánce. V  roce 1990 byl zvolen 
zastupitelem za Občanské fórum, o rok 
později se stal členem Občanské demo-
kratické strany. Zastupitelem byl nepře-
tržitě až do října 2018. 

Od roku 2006 byl předsedou místní 
letopisecké komise, kde již dříve půso-
bila jeho maminka, dcera stavitele 
Kočího. Funkci radního, v  jehož gesci 
byla kultura a  spolupráce s  partner-
ským městem, zastával od září 2007 do 
roku 2018. 

V  Radotíně založil spolek Tarpan 
Clan a stal se jeho předsedou. Byl jed-
ním z  hlavních organizátorů radotín-
ského rodea a  jeho nezaměnitelným 
moderátorem. Svým bravurním sty-
lem komentoval i  neckyádu. Založil 
pétanquový oddíl při Radotínském 
sportovním klubu. Stál u  zrodu tak 
zvané Horymírovy jízdy, která se vžila 
jako pravidelné zahájení jezdecké 
sezony. Sám byl aktivním jezdcem 
a  v  minulosti se zúčastnil jízdy Pony 
Expressu, který vede napříč Spojenými 
státy americkými. 

V  Petru Binhackovi odešla výrazná 
osobnost místního společenského 
a kulturního života, na kterou budeme 
vzpomínat se zármutkem v srdci. Čest 
jeho památce. 

(hej)

letos v březnu na konferenci Trenéři 
ve škole, která se konala v  Národní 
technické knihovně. Účastnili se 
jí také zástupci Národní sportovní 
agentury, Fakulty tělesné výchovy 
a  sportu Univerzity Karlovy, mini-
sterstva školství, ale také olympij-
ští vítězové, mistři světa a  další 
významní sportovci a zástupci spor-
tovních svazů. Program vzbudil 
velký zájem a my jsme se rychle roz-
hodli jednat a  domluvit spolupráci 
s  naší školou,“ říká radotínský mís-

tostarosta Miroslav Knotek, který 
má školství v gesci. 

Různá sportovní odvětví (lakros, 
fotbal, atletika, badminton, judo, bas-
ketbal a  volejbal) postupně vyšlou 
do výuky své mládežnické trenéry. 
Ti jednou týdně po celý měsíc pove-
dou hodinu tělocviku. Do tréninků 
se zapojí také učitelky a  učitelé, kteří 
v  dalších hodinách využijí nabyté 
poznatky už bez účasti trenérů. 
V následujícím měsíci si žáci vyzkou-
šejí další sport. Program funguje mimo 

Koronavirus uzavřel školu na 
dlouhé měsíce. Co to zna-
mená pro blížící se školní 

rok?
Začnu tím, co nám koronavirus 
ukázal. Vyučování na dálku tech-
nicky možné je. Ale ohromný pro-
blém představuje ztráta sociálních 

kontaktů dětí. Ty žádná technika 
nenahradí. Školáci si utvářejí přá-
telství na celý život, učí se prosadit 
v  kolektivu a  obhájit svůj názor. 
V  tomto ohledu je škola nezastupi-
telná. My se ale musíme připravit na 
distanční vzdělávání i do budoucna. 
Hned na podzim, pokud to rozpo-

čet školy na rok 2020 dovolí, chceme 
začít s nákupem notebooků pro děti, 
které je doma nemají. V případě dal-
šího uzavření školy pak bude možné 
těmto dětem počítače zapůjčit. Děti 
se budou v  hodinách informatiky 
zaměřovat na používání programů 
vhodných ke vzdálenému vyučo-

vání. A učitelé se nevyhnou školení 
na stejné téma.

Čeká od září na děti větší zápřah 
při dohánění zameškaného učiva?
Budeme o tom s kolegy učiteli hodně dis-
kutovat. Myslím si, že se zmenší prostor 
pro zářijové opakování látek z minulého 
období a  rovnou se přistoupí k  výuce 
nového učiva. Některá témata budeme 
muset osekat, na všechno nebude čas. Ve 
třídách budou nyní větší rozdíly v  tom, 
jak moc se děti během března až června 
výuce věnovaly. A  také učitelé k  tomu 
přistupovali různě. Napříště musíme být 
připraveni zvládat tyto situace na mno-
hem lepší úrovni.

Jak na vás působí zázemí radotín-
ské školy?
Jsem nadšený. To, co se povedlo 
vybudovat radotínské radnici spolu 
s  mým předchůdcem Zdeňkem Stří-
havkou, je úžasné. Takovým zázemím 
se může pochlubit jen málo škol. Líbí 
se mi především možnost výuky pla-
vání v  krytém bazénu a  také zdejší 
aula.

Říkáte, že nechcete školu v ničem 
zásadně měnit. Napadají vás 

nějaké dílčí změny, které byste 
chtěl zavést?
Na Zbraslavi se mi osvědčila přípravná 
třída pro děti, které v šesti letech ještě 
nejsou zralé na to stát se prvňáky. 
Také chci spustit naplno elektronické 
žákovské knížky a elektronické třídní 
knihy. Žákovské knížky v elektronické 
podobě dokážou rychleji informovat 
rodiče o prospěchu jejich dětí.

Jak moc se od září mění učitelský 
sbor?
Dvě kolegyně z  prvního stupně 
odcházejí do důchodu. Jedná se 
o  paní učitelku Ilonu Buštovou 
a  dosavadní zástupkyni ředitele pro 
první stupeň Jaroslavu Boháčovou. 
Za obě už máme náhradu, jedná se 
o  mé bývalé kolegyně ze Zbraslavi. 
Paní Boháčová zůstane na škole ještě 
pár měsíců, aby svou práci předala 
své nástupkyni. A  na malý úvazek 
zůstává jako učitel tělocviku také 
Zdeněk Stříhavka.

Stoupnete si také před žáky?
Jako ředitel musím učit. Mou aprobací 
je čeština a  občanská výchova, 
v Radotíně budu učit občanku. 

Petr Buček

jiné na základních školách Prahy 6. 
Stojí za ním bývalí úspěšní sportovci, 
například ragbista Jan Macháček 
nebo fotbalový kouč Antonín Barák. 
Garantem radotínské trenérské sku-
piny je úspěšný fotbalový reprezen-
tant a bývalý žák zdejší základní školy 
Martin Jiránek. 

Radotínští školáci mají od loňského 
září hodinu tělocviku navíc, která 
se věnuje plavání v  novém krytém 
bazénu. 

(buč)

Nový ředitel radotínské základní školy Jiří KovaříkNový ředitel radotínské základní školy Jiří Kovařík
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Uznání architektů pro 
Biotop a Vindyšovu továrnu

Z Radotína

záměr. V  tomto případě tedy neexis-
tuje ani stavební dokumentace, ani 
žádost o  územní rozhodnutí či sta-
vební povolení,“ uvádí Miroslav Kno-
tek. Majitel parcely může stavět pouze 
na části pozemku určené pro bydlení 
(OB). 

Jiné stavební záměry v  sousedství 
Slavičího údolí radotínská radnice 
v  současné chvíli neřeší. Výstavba 
nedaleko přírodní rezervace se však 
plánuje na katastrálním území Loch-
kova. Jedná se o  projekt asi dvou 
desítek parcel pro rodinné domy na 
poli vedle ulice Otěšínské nahoře Na 
Lahovské. Tyto pozemky se staly sou-
částí vypořádání restitučních nároků 
z  dob komunismu. Pražský územní 
plán je určil k  bydlení. Mezi novými 
domy a lesem Slavičího údolí zůstane 
pás zeleně, na kterém se stavět nebude. 

„Informace proudící od radotín-
ských opozičních zastupitelů byly 
pojaté nepřesně a  účelově a  vytvá-
řejí dojem, že se staví přímo ve Sla-
vičím údolí a  že s  tím Městská část 
Praha 16 souhlasila. Opět se jedná 

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet 
hospodaření, audit proběhl hladce

Opoziční zastupitelé se k mylné 
informaci uvedené v  jimi 
vydávanému občasníku 

Radotínský kurýr odmítli na druhém 
červnovém zastupitelstvu vyjádřit. 
Ačkoliv je k tomu zastupitelé za ODS, 
kteří tvoří většinu radotínského 
zastupitelstva, několikrát vyzvali. 
Všichni zastupitelé, včetně opozič-
ních, závěrečný účet hospodaření 
za rok 2019 nakonec jednomyslně 
schválili. 

Více než dvousetmilionový roz-
počet prošel v souladu s  legislativou 
auditem, který provedli pracovníci 
odboru kontrolních činností Magis-
trátu hlavního města Prahy. Magist-
rátní úředníci kontrolovali radotín-
ské finance mezi říjnem minulého 
roku a letošním dubnem. 

„S  potěšením mohu konstatovat, 
že audit dopadl na výbornou,“ uvádí 
starosta Karel Hanzlík. Auditoři při-
šli jen s  malým formálním zjištěním. 
V případě jednoho výběrového řízení 
se informace objevila na úřední desce 
o  jeden den později než na profilu 
zadavatele. „Děkuji všem, kteří s audi-
tory spolupracovali. Komunikaci 
s našimi úředníky komise hodnotila na 
výbornou. Zvěsti o účetní ztrátě ve výši 
70 milionů korun byly zcela mylné,“ 
doplňuje starosta Karel Hanzlík.

Opoziční zastupitelé si patrně špatně 
vysvětlili fungování účelových dotací, 
které radotínská radnice čerpala pře-
devším z  rozpočtu hlavního města 
v  předchozích letech (2017 a  2018) 
na stavbu bazénu či rozšíření školy. 
Tyto finance ve výši 51 milionů korun 
se podle plánů radnice na základě 

Ve Slavičím údolí se nestaví a stavět 
se ani nebude

„Vsoučasné době se nechystá 
žádná výstavba v  samot-
ném údolí, podle informací 

z  odboru výstavby, dopravy a  život-
ního prostředí ÚMČ Praha 16 nebyla 
podána žádná žádost ohledně zahájení 
stavebního řízení. A  jednoduchým 
pohledem na stávající platný územní 
plán hl. m. Prahy zde ani výstavba není 
možná, protože Slavičí údolí je přírodní 
rezervací,“ říká radotínský starosta 
Karel Hanzlík. Celé údolí navíc leží 
v katastru Lochkova. 

Stavební záměry existují jen v okolí 
Slavičího údolí. Tamní pozemky mají 
své soukromé vlastníky a  těm nelze 
v  zástavbě bránit, pokud není v  roz-
poru s  pražským územním plánem. 
Na katastru Radotína se nyní připra-
vuje stavební záměr ve Slavičí ulici. 
Jedná se o  parcelu na konci ulice, 
která je v  územním plánu rozdělená 
na plochu pro bydlení (územní plán 
ji označuje zkratkou OB), druhá polo-
vina je určená pro zeleň. Na tomto 
pozemku stojí dlouhá léta opuštěná 
vila a  velký okolní pozemek sou-
sedí s  přírodní rezervací. „V  tomto 
momentě si je zapotřebí uvědomit, že 
taková si tuace není u  nás v  Radotíně 
ničím výjimečná. V  podstatě všechny 
okrajové ulice v  radotínských kopcích 
jsou v  sousedství přírodních rezervací 
nebo chráněných oblastí, jako jsou 
Český kras, Radotínsko-Chuchelský háj, 
Slavičí údolí, Staňkovka nebo Radotín-
ské skály. Skutečnost, že takový poze-
mek sousedí s  chráněnou oblastí, ještě 
neznamená, že se na něm nesmí stavět. 
Možné to naopak je,“ vysvětluje mís-
tostarosta Radotína Miroslav Knotek.

Majitel pozemku na konci Slavičí 
ulice představil nedávno stavební 
komisi své stavební záměry, ta je při-
pomínkovala. „Do této chvíle nebyl 
stavební komisi předložen opravený 

Dvě místa v  Radotíně, která se 
těší nejen zájmu návštěvníků, 
ale také architektů. Biotop 

dostal pozvánku od Galerie Jaroslava 
Fragnera, aby se zúčastnil výstavy 
nazvané Estetika udržitelné architek-
tury. A nové sídlo prodejny Ski a Bike 
Centrum Radotín i  restaurace Musa 
se dostalo mezi nominanty na Českou 
cenu za architekturu.

Biotop má své místo na meziná-
rodní výstavě, která až do 20. září 
představuje hlavní směry současné 

udržitelné architektury. Organizátoři 
výstavy si jej vybrali do sekce před-
stavující zajímavě pojaté veřejné pro-
story. Mezi projekty pro budoucí léta 
zařadili také Soutok, který se plánuje 
v okolí Berounky a Vltavy.

Bývalá Vindyšova továrna, která se 
loni proměnila na centrum cyklistiky, 
lyžování a  také gastronomie, se zase 
ocitla na seznamu 27 projektů, jež se 
ucházejí o  Českou cenu za architek-
turu 2020. 

(buč)

O sjezdovce se zatím 
vůbec nerozhoduje

Zpražského magistrátu přišla do 
Radotína žádost o stanovisko ke 
změně územního plánu u dvou 

pozemků ležících na hranici s Chuchlí, 
konkrétně mezi dostihovým areálem 
a  dálničním mostem. Před časem se 
objevily informace, že na nich blíže 
neurčený investor, zastřešující něko-
lik sportovních svazů, chystá stavbu 
areálu zimních sportů v čele s krytou 
sjezdovkou.

Jeden z  pozemků má soukromého 
vlastníka, druhý patří státu. Změna 
územního plánu má umožnit využití 
obou pozemků pro sportovní účely. 
„Ani náhodou se ale nedá říct, že se 
nyní rozhoduje o  nějakém velkém 
projektu typu sjezdovky. Žádný takový 
záměr není na stole,“ říká radotínský 
místostarosta Miroslav Knotek, který 
na druhém červnovém zastupitelstvu 
návrh na žádost hlavního města před-
nesl. Bez souhlasu městské části se 
záměr ve schvalovacím procesu neo-
bejde. Zastupitelé ODS návrh podpo-
řili, opozice byla proti.

„Rozvoj tohoto území i jeho okolí je 
velkou nadějí. Nemluvíme ale o žádné 
sjezdovce, k  té existují jen vizualizace 
bez konkrétních informací či projektů. 
My nyní rozhodujeme o tom, jestli pro-
jednávanou změnou územního plánu 
dané území dostane šanci na lepší 
budoucnost a  funkčním sjednocením 
pozemků vytvoříme podmínky pro 
vhodný projekt, v  jehož rámci bude 
nutností, aby se zbavil současné zátěže,“ 
říká radotínský starosta Karel Hanzlík. 

Nabízí se srovnání s biotopem, jenž 
vznikl na místě nevyužívané čističky 
odpadních vod nebo plánovaného 
Centra Radotín, které vyroste v pro-
storu, kde dříve stávala cementárna. 
„Společným cílem takových snah 
je lepší využití zanedbaných ploch. 
Dotčené pozemky leží nedaleko 
Vltavy a  jsou na nich tisíce a  tisíce 
kubíků nelegální navážky nejasného 
původu. Při povodních se mohou stát 
velkou hrozbou pro rodinné domy 
v  dolní části Velké Chuchle,“ varuje 
Karel Hanzlík. 

Možností, co na těchto pozem-
cích může v  budoucnu stát, je při-
tom celá řada. Nabízí se nejrůznější 
sportovní využití od golfového areálu 
až po zázemí typu rychlobruslařské 
haly, pro kterou stát není schopen po 
dlouhá léta najít místo. „O  nějakém 
velkém projektu typu hřiště, haly 
nebo sjezdovky a  jeho dopadech na 
okolí se můžeme bavit až ve chvíli, 
kdy takový konkrétní návrh vznikne. 
Pokud bychom se změnou územního 
plánu u  obou pozemků nesouhlasili, 
negativně by to mohlo ovlivnit jejich 
další rozvoj,“ vysvětluje místostarosta 
Miroslav Knotek. 

Oba pozemky s  celkovou rozlohou 
112 tisíc metrů čtverečních leží kou-
sek od dalšího zamýšleného projektu 
Soutok. Na něm by v budoucnu podle 
plánů hlavního města měla vzniknout 
moderní příměstská krajina spojená 
s volnočasovými aktivitami. 

(buč)

Radotínské zastupitelstvo schválilo závěrečný účet hospodaření Městské 
části Praha 16 za rok 2019. Povinný audit nakládání s financemi proběhl 
hladce. „Stejně jako v předchozích letech jsme i loni hospodařili zodpovědně 
a nedošlo k žádnému schodku v hospodaření ve výši 70 milionů korun, jak 
tvrdila tiskovina vydávaná opozičními zastupiteli,“ říká radotínský starosta 
Karel Hanzlík.

Jak už se bohužel stává zvykem, opozice v Radotíně vypouští neúplné 
a zkreslené informace. Fámy se nevyhnuly ani oblíbené přírodní rezervaci 
Slavičí údolí, prý se tam má stavět. Pravda to ale není. 

finančního vypořádání a  schválení 
Zastupitelstvem hl. města Prahy pře-
vedly do loňského rozpočtu, aby se na 
probíhajících stavbách postupně pou-
žily. To už se ale částka účetně nemůže 
objevit na straně příjmů, ale jen mezi 
výdaji. O žádnou ekonomickou ztrátu 
se však nejedná. 

Ani letošní rozpočet s žádným eko-
nomickým propadem nepočítá. Prů-
běžný stav hospodaření za leden až 
duben je přebytkový ve výši 30 milio-
nů korun. Nedochází totiž zatím k zá-
sadnímu čerpání všech prostředků na 
probíhající stavby. Například faktura-
ce v  rámci stavby Kulturně-komunit-
ního centra Koruna teprve budou na 
radnici přicházet a  radnice je uhradí 
z peněz, které jsou v letošním rozpoč-
tu pro tyto účely k dispozici. 

(buč)

o  zavádějící šťouchanec, které jsou 
v  poslední době ze strany opozice 
obvyklé. Rada městské části pouze 
souhlasila s  uzavřením smlouvy, ve 
které se stavebník zavazuje vybudovat 
podél Otěšínské ulice na straně své 
stavby na vlastní náklady nový chod-
ník. Součástí smlouvy je i ustanovení, 
že stavebník zrekonstruuje komuni-
kaci v  místě překopů kvůli napojení 
na městské sítě,“ vysvětluje starosta 
a  dodává: „Je smutným faktem, že 
nikdo z  autorů těchto tvrzení nevážil 
cestu na radnici nebo nevznesl dotaz 
na příslušné radní či úředníky ze sta-
vebního odboru, aby zjistil, jak to 
s celou touto záležitostí ve skutečnosti 
je. Ukazuje to pouze na fakt, že účel 
světí prostředky a nepravda žije svým 
životem a autoři takových lží vystupují 
jako pseudoochránci Radotína. Ve 
Slavičím údolí není možné stavět a to 
se nezmění. Vše je možné dohledat 
na mapových podkladech územního 
plánu hlavního města Prahy,“ uzavírá 
Karel Hanzlík. 

Rada městské části Praha 16

V přírodní rezervaci Slavičí údolí není možné stavět.V přírodní rezervaci Slavičí údolí není možné stavět.

Biotop jako příklad estetické udržitelné architekturyBiotop jako příklad estetické udržitelné architektury

Vindyšova továrna budí zájem architektů.Vindyšova továrna budí zájem architektů.
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Výherci z dubnového čísla:
Věra Velebilová, Radotín
Věra Rohlíková, Radotín
Jana Hrubá, Radotín

Tři vylosovaní správní 
luštitelé získají volnou 
vstupenku do Biotopu 
Radotín.

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 17. 8. 2020 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 dubnového čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

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

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, 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 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
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 6 560 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 

Věra Peroutková

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

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

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, 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 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
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 6 560 
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 

SOU Praha-Radotín, 
Pod Klapicí 11/15 

PŘIJME UČITELE/UČITELKU ODBORNÉHO VÝCVIKU 

SE ZAMĚŘENÍM NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ. 

POŽADOVANÝ NÁSTUP OD 1. 9. 2020. ŽIVOTOPIS 

ZAŠLETE NA E-MAILOVOU ADRESU SOU@KLAPICE.CZ. 

PŘÍPADNĚ DOTAZY NA TELEFONU 257 899 901.

PŘIJME NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK PROVOZNÍHO 

PRACOVNÍKA – VRÁTNÝ/VRÁTNÁ. 

POŽADOVANÝ NÁSTUP OD 24. 8. 2020. PŘÍPADNÉ 

DOTAZY NA TELEFONU 257 899 901 NEBO NA 

E-MAILOVÉ ADRESE SOU@KLAPICE.CZ

KOMPLETNÍ VEDENÍ 
ÚČETNICTVÍ

pro živnostníky, firmy, SVJ a byt.družstva.

DPH, mzdy, daňová přiznání. 

Profesionálně
a za příznivé ceny. Tel.: 605 809 856

Bachovy květové 
esence na míru

Výživové poradenství
Metabolic Balance

Prodej přípravků Energy 
poradenská činnost

 Mgr. Lada Kuběnková
Vrážská 1562/24a, Praha Radotín

(areál fitness centra)

tel. 732 756 379
objednání nutné

Inzerujte
u nás

MOBILNÍ PEDIKÚRA A MANIKÚRA 
- manikúra, masáž plosek 
-  lak, gellak 
- pedikúra přístrojová (suchá) 
- pedikúra kombinovaná (mokrá + bruska) 

 
Vladimíra Skleničková 

Tel.: 736 670 141 
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AUTOMYČKA CAFE ČERNOŠICE
nabízí

- samoobslužné bezkontaktní mytí vozů, luxování 24 h
- profesionální čištění interiérů vozů, leštění vozů

- prodej autokosmetiky SONAX
- posezení, výbornou kávu, občerstvení

- dezinfekci a odmoření vozu generátorem ozónu na počkání (cca 30 min.) 
- ,,čekací káva“ v ceně!!

Kontakt: Tallwide s. r. o., Radotínská 2304, Černošice, 
tel. +420 603 533 336, +420 603 377 527

www.automyckacafe.cz

NOVÝ KOSMETICKÝ SALON

Kosmetické služby
Přístrojová kosmetika

Prodlužování řas metodou 
řasa na řasu

Kontakt:
Žitavského 496,  

156 00 Praha 5 - Zbraslav
V objektu Patium Zbraslav

email: monika@monsalon.cz

www.monsalon.cz
tel: 731 245 431
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 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@praha16.eu, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
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Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,
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Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 30. 7. 2020. 

Náklad 6 560 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 31. 8. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 17. 8. 2020.
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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“ 8,9 kg 
do 10 990 Kč 

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 7,9 kg 
do 8 990 Kč 

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

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

e-mail: mkaucky@gmail.com 
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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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

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

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

Tel.: 773 484 056

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

tel. 608 926 974
www.hodinovy-manzel-michal.cz

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

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 
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Ondřej Novotný je v čele 
poháru horských kol

Softbalisté bojují 
v extralize o udržení

Vradotínské základní škole čeká 
čtrnáctiletého Ondřeje Novot-
ného devátá třída, rád by se 

i díky samým jedničkám na vysvědčení 
dostal na Gymnázium Oty Pavla a jeho 
velkou zálibou je závodění na kole. 
První dva letošní podniky Českého po-
háru horských kol zvládl na třetí a dru-
hé příčce a v celkovém pořadí se mezi 
kadety ujal vedení. Druhý závod se jel 
zároveň jako Mistrovství ČR, a mladé-
mu cyklistovi tak patří titul vicemistra 
republiky. Do konce seriálu ho čekají 
ještě dvě srpnová měření sil. 

„Na stupních vítězů se Ondra na 
republikovém mistrovství v  závodech 
horských kol umísťoval už mezi mlad-
šími žáky. Získal druhé a třetí místo,“ 
říká matka mladého cyklisty Kateřina 
Krauskopfová. Radotínský jezdec už 
má na kontě i  mezinárodní úspěchy. 
V  sedle horského kola vyhrál legen-
dární podnik Salzkammergut a  byl 
druhý na etapovém silničním mítinku 
v  Německu. Stal se také vítězem ně-
meckého poháru Fahrrad Spartakiade. 
„Mým snem je obléknout si český mi-
strovský dres a reprezentovat na olym-
piádě,“ prozrazuje své plány Ondřej 
Novotný. Trikot v národních barvách 
už si vyzkoušel v loňském roce, kdy se 
zúčastnil mistrovství Evropy v katego-
rii starších žáků v italské Pile.

Letos už nastupil mezi kadety a jeho 
soupeři jsou i  šestnáctiletí závodníci. 

Návrat do extraligy se radotín-
ským softbalistům nevydařil 
podle jejich představ. Před sezo-

nou plánovali, že se budou pohybovat 
v  horních patrech tabulky, nakonec je 
čekají souboje o setrvání mezi elitou.

Z osmnácti zápasů v základní části 
softbalové extraligy uspěli radotín-
ští Tunnellers pouze dvakrát – proti 
mosteckým Painbusters a  Hladovým 
hrochům ze Sezimova Ústí. Druhý 
jmenovaný celek nasbíral ještě o  ví-
tězství méně než Tuneláři a díky tomu 

Před sezonou nabral hodně síly a pa-
radoxně mu v  tom pomohl i korona-
virus. „Díky covidu jsme letos dosta-
li příležitost trénovat dvakrát týdně 
Ondrovu sílu. Co nyní předvádí na 
závodech, je odměnou i překvapením 
pro něj, pro mne, jeho cyklistického 
trenéra i pro rodiče. Předjíždí soupeře, 
kteří před rokem byli výkonnostně 
o poznání silnější,“ uvedl na svém in-
stagramovém účtu Jiří Květoň, který se 
stará o Ondrův silový trénink. Na kole 
se radotínský školák připravuje čtyři-
krát týdně, nejčastěji usedá na silniční 
stroj. Rád vyráží do okolí Radotína. 
Jeho oblíbená trasa vede do obce Svatý 
Jan pod Skalou do Berouna a přes ko-
pec „Řevničák“ zpět domů. O víkendu 
ho obvykle čekají závody, kterých kaž-
doročně absolvuje okolo 30.

Nadějný cyklista začal jezdit na kole 
v šesti letech, posledních pět let závodí 
pod dohledem trenéra Jiřího Štěpá-
níka za Duklu Praha. „Kolo Ondru 
začalo bavit díky strejdovi Matouši 
Ulmanovi, který je profesionálním 
jezdcem. Nejdříve ho sledoval a  poté 
chtěl také závodit,“ uvádí Kateřina 
Krauskopfová. Ondřej Novotný se 
věnuje horským kolům, silniční cykli-
stice, cyklokrosu i dráhové cyklistice. 
„Nejvíce mne ale zatím baví horská 
kola a  silniční cyklistika,“ prozrazuje 
mladý závodník. 

(buč)

Fotbalisté rozehrají přebor, 
v soutěži je udržel koronavirus
SC Olympia Radotín zahájí v sobotu 8. srpna své účinkování v další sezoně 
pražského přeboru. Jarní část soutěže se nedohrála kvůli koronavirové 
epidemii. Radotínským fotbalistům v té chvíli patřila sestupová příčka, 
předčasně ukončená sezona je v přeboru zachránila.

Největší změnou v kádru pro le-
tošní ročník soutěže je ukonče-
ní hráčského působení Marti-

na Jiránka. Bývalý reprezentant však 
u mužstva zůstává v  roli sportovního 
manažera. „Přijít o  hráče s  takovou 
profesionální minulostí je samozřejmě 
pro každého trenéra ztráta,“ přizná-
vá kouč radotínského klubu Jaroslav 
Louda. „Dost věcí jsme spolu probíra-
li, s Martinem jsme se bavili o herních 
variantách, sestavě i tréninkovém plá-
nu. Jeho přístup byl i  v  přeboru ryze 

Běžecký závod RunX přilá-
kal do Radotína více než tři 
stovky většinou amatérských 

běžců. Start a  cíl pořadatelé umístili 
na louku před budovou turistického 
oddílu. Závod odstartoval místosta-
rosta Miroslav Knotek, akci modero-
val hudebník, běžec a  fitness trenér 
Jakub Bína. V běhu na pět kilometrů 
se s  nejrychlejším časem představil 
Tomáš Vocetka, kterému na absolvo-
vání tratě stačilo 16:28 minut. Dvoj-
násobnou délku jako první zvládnul 
David Vaněk za necelých 37 minut. 
Děti závodily na trati dlouhé 500 
a 1000 metrů. 

(buč)

profesionální, pro všechny bylo pouč-
né mít takového hráče v týmu,“ dopl-
ňuje Jaroslav Louda. 

Radotínský tým bude v  letošní se-
zoně podobně jako v  té loňské sázet 

Atleti zahájili druhou ligu šestým 
a druhým místem

RunX přilákal tři stovky běžců

Radotínští atleti zahájili své účin-
kování v  nové sezoně atletické 
druhé ligy, kam se předloni po-

prvé v  55leté historii klubu posunuli 
z přeboru Prahy. V červenci absolvo-
vali dvě ligová kola, která se konala na 
stadionech v  Bílině a  Liberci. V  prv-
ním skončili šestí a ve druhém dokon-
ce druzí. „Naše druhé místo z  města 
pod Ještědem je obrovským překva-
pením,“ říká Petr Dubský, vedoucí ra-
dotínského atletického oddílu. 

V prvním kole zaznamenali dva ra-
dotínští závodníci individuální vítěz-
ství a pro svůj tým získali plný počet 
bodů. Martin Olšanský vyhrál běh 
na 800 metrů (s  časem 1:58,23 min.) 

a druhý byl na trati dlouhé 1500 me-
trů (4:12,73 min.). Druhým indivi-
duálním vítězem v dresu SC Radotín 
se stal Eduard Janoušek v  běhu na 
400 metrů překážek (57,46 s). Ten při-
dal i  třetí místo na hladké čtyřstovce 
(51,82 s). Bodově se prosadilo celkem 
devět radotínských borců. 

V Liberci atleti SC Radotín zazname-
nali dvě první a čtyři druhá místa. Pr-
venství si opět připsal Martin Olšanský, 
tentokrát na 1500 metrů (4:09,29 min.) 
a druhé místo na 800 m za velmi kva-
litních 1:57,17 min. Druhý plný počet 
bodů na účet družstva přidal Lukáš 
Záhrobský, když ovládl čtyřstovku za 
52,33 sekundy. Z  dalších výkonů sto-

jí za zmínku velmi dobrý sprint na 
100 metrů Dominika Soukupa, kte-
rý rovinku prolétl ve finále za 11,28 s  
(4. místo), dále 400 metrů překážek 
v  podání Eduarda Janouška (2. místo 
v  čase 57,02 s) nebo výkon Mojmíra 
Klímy v kladivu, který rovněž zname-
nal stříbrnou příčku – 43,68 m.

Daří se i radotínským atletům hos-
tujícím v jiných týmech druhé ligy. Za 
AK Most závodila radotínská atletka 
Kamila Bartošková a  za Starou Bole-
slav nastupuje Radka Hambergerová. 
V  prvoligovém dresu pražské Sparty 
zaznamenává pódiová umístění pravi-
delně běžec Martin Hrdoušek. 

(atl)

SRPNOVÉ ZÁPASY SC OLYMPIA RADOTÍN

8. 8. v 17 hodin: FC Slavoj Vyšehrad B (doma) 
15. 8. v 10:30 hodin: SK Hostivař (venku)
22. 8. v 17 hodin: FK Dukla Jižní Město (doma)
29. 8. v 10:30 hodin: FC Zličín (venku)

skončil radotínský oddíl předposled-
ní. V souboji o záchranu potkají soft-
balisté Tunnellers kromě Sezimova 
také pražské celky Spectrum a Joudrs. 
Kvarteto těchto týmů čeká 12 zápasů, 
s  každým ze soupeřů se utkají čtyři-
krát, do minitabulky o  záchranu se 
započítají i výsledky ze základní části 
extraligy. Dvě nejméně úspěšná muž-
stva se nakonec utkají v souboji o udr-
žení v  nejvyšší soutěži hraném na tři 
vítězné zápasy. 

(buč)

hlavně na své odchovance. Podle tre-
néra nemají jeho svěřenci s  přebor 
moc zkušeností a  očekává umístění 
spíše ve spodní půlce tabulky. „Pokud 
budeme hrát někde uprostřed tabulky, 
bude to skvělé,“ říká kouč SC Olympia 
Radotín. Podle něj se to ukázalo v mi-
nulé sezoně, kterou tým začal velmi 
dobře a pohyboval se na špici přeboru. 
Pak ale přišel nešťastný pohárový zá-
pas se Střešovicemi, ve kterém se dva 
radotínští hráči nechali vyloučit a dal-
ší se zranili. Na mužstvo padla deka, 
následovala série porážek v pražském 
přeboru a pád tabulkou až k nejnižším 
příčkám.

Novou sezonu zahájí radotínští 
fotbalisté domácím zápasem s  Vyše-
hradem B, následovat budou utkání 
na hřišti Hostivaře, klání proti Dukle 
Jižní Město a  srpnový program uza-
vře Olympia jako host u  týmu Zličí-
na. Radotínské béčko čeká stejně jako 
v  předchozí sezoně účinkování v  1. B 
třídě. 

(buč)

Start červencového běhu ze seriálu RunXStart červencového běhu ze seriálu RunX

Hráči Olympie Radotín se v přeboru stejně jako v loňské sezoně potkají Hráči Olympie Radotín se v přeboru stejně jako v loňské sezoně potkají 
s B-mužstvem Viktorie Žižkov (v bílo-červeném).s B-mužstvem Viktorie Žižkov (v bílo-červeném).
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Ondřej Novotný má nejraději závody na horských a silničních kolech.Ondřej Novotný má nejraději závody na horských a silničních kolech.
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Radotínské mecheche aneb zábava bez roušek
Radotínská radnice společně 

s  „kulturistkami“ z  Koruny 
uspořádala na konci června 

kulturní a kulinářské setkání nazvané 
Radotínské mecheche aneb nahoře 
bez (roušky). Jednalo se alespoň 
o částečnou náhradu za všechny akce, 
které musely být kvůli koronavirové 
pandemie zrušeny. Vedení radotínské 
radnice při té příležitosti poděkovalo 

všem, kteří v  době nouzového stavu 
pomáhali ostatním.

Mezi jednotlivými vystoupeními 
převážně místních muzikantů pozval 
radotínský starosta Karel Hanzlík 
na pódium zástupce dobrovolníků, 
aby jim osobně poděkoval za jejich 
pomoc. Ať už to byly místní seniorky, 
které ušily stovky roušek a díky tomu 
pomohly v  začátcích pandemie, kdy 

byly sice roušky povinné, ale pano-
val jejich fatální nedostatek. Starosta 
své díky směřoval také vedoucí a  její 
zástupkyni z  domu s  pečovatelskou 
službou – za neskutečnou obětavost 
a  pomoc radotínským seniorům bez 
ohledu na čas. A to nejen stálým klien-
tům, ale i  celé řadě těch, kteří si ve 
standardních podmínkách zvládnou 
vše zajistit sami. Na pódium se dosta-

Včervnu se na seznamu českých 
národních geoparků nově 
objevil Barrandien. Jedná se 

o území sahající od Prahy až na západ 
od Plzně s  celkovou plochou 4  316 
kilometrů čtverečních. Patří do něj 
i  Radotín a  jeho geologicky cenné 
lokality. Cílem je zapsání Barran-

dienu na seznam globálních geoparků 
UNESCO. 

Mezi národní geoparky se v  Česku 
řadí desítka území s významným geo-
logickým dědictvím. „Nově zařazený 
Geopark Barrandien patří na seznam 
národních geoparků zcela právem. 
V rámci celé Evropy se jedná o nejvý-

znamnější a  nejzachovalejší komplex 
geologických nalezišť,“ říká Štěpán 
Rak, radotínský geolog a průvodce po 
zajímavých lokalitách v okolí. 

Geopark Barrandien sdružuje nejen 
samotné cenné lokality, ale také muzea 
a další turistické cíle – například hrady 
a  zámky. Návštěvníkům chce však 
představit především místa, na kte-
rých lze sledovat miliony let starou 
historii naší planety. Mezi zajímavosti 
Radotína a blízkého okolí patří Černá 
rokle a  její skály připomínající sudy, 
Ortocerový lůmek nebo Radotínské 
skály naproti cementárně. Na své si tu 
přijdou hledači otisků živočichů žijí-
cích v mořích před stovkami milio nů 
let. Zejména trilobitů nebo hlavo-
nožců.

Z  desítky českých národních geo-
parků zamířil na seznam UNESCO 
zatím jediný – Český ráj. Podle Štěpána 
Raka se k  němu připojí také Barran-
dien. „Přinese to více peněz na provo-
zování a  propagaci geoparku,“ uvádí 
geolog, který se z dnešního průvodce 
po lokalitách ležících v  minulosti na 
mořském dnu stane oficiálním range-
rem Geoparku Barrandien. „Na sta-
rost budu mít provádění návštěvníků 
v  Praze a  na Berounsku,“ upřesňuje 
Štěpán Rak, jehož zaměstnavatelem 
je Muzeum Českého krasu v Berouně 
patřící rovněž mezi partnery Geo-
parku Barrandien. 

(buč)

vil i  zástupce velitele radotínských 
dobrovolných hasičů, kteří kromě 
další pomoci s distribucí dezinfekce či 
pomoci při rozvozu obědů seniorům 
pravidelně dezinfikovali veřejné pro-
story v Radotíně.

„Velice si vážím všech, kteří se roz-
hodli dobrovolně pomáhat ostatním. 
Koronavirovou pandemii jakožto kri-
zovou situaci nelze srovnat například 

Seniorům zazpívala Markéta FassatiBiotop promítne 
další filmy Vúterý 14. července se 

v  Radotíně již potřetí kon-
certovalo do oken. Markéta 

Fassati, známá sopranistka a  Radotí-
ňačka, zazpívala svoje oblíbené kusy 
v parku před domem s pečovatelskou 
službou. Koncert komorních rozměrů 
si přišli poslechnout nejen obyvatelé 
zařízení určeného především senio-
rům. 

Někteří si vychutnávali vystoupení 
jen tak ze svých balkonů, jiní seděli 
ve stínu stromů. Všichni ale napjatě 

Radotínský biotop zve diváky 
v  srpnu a  září na další filmové 
projekce pod otevřeným nebem. 

Na jaké snímky se mohou těšit?

poslouchali. Markétin hudební 
expres si to prosvištěl přes španělské, 
italské a  anglické songy, aby dora-
zil i  k  jejímu oblíbenému Cacciniho 
Ave Maria nebo Cohenovu Hallelu-
jah. Zpěvačka vzpomněla i  nedávno 
zesnulého italského skladatele Ennia 
Morriconeho, který složil hudbu 
k  několika stovkám filmů. Mimo 
jiné i ke známému westernu Tenkrát 
na Západě, jehož titulní song zazněl 
i v Markétině podání. 

Jana Hejrová

Radotín je součástí národního 
geoparku, který chce na seznam UNESCO

Info

Národní geopark Barrandien zasahuje do tří krajů. Tvoří jej hlavní město 
Praha, Středočeský a Plzeňský kraj. Celková rozloha geoparku činí 
4 316,3 km2, z toho ve Středočeském kraji se nachází 2 209,1 km2, v Plzeň-
ském kraji 1 842,4 km2 a v Praze 264,8 km2. Území geoparku je rozděleno 
do pěti oblastí: Praha, Berounsko, Brdy, Rakovnicko a Plzeňsko.

www.geoparkbarrandien.cz

s  lokálními povodněmi, kdy se také 
našlo mnoho dobrovolníků,“ říká 
radotínský starosta Karel Hanzlík. 
Tentokrát totiž nikdo nevěděl, kdy 
veškerá opatření skončí. „Na začátku 
nouzového stavu jsme si museli vysta-
čit s tím, co jsme si sami sehnali, jeli-
kož pomoc od státu, i  přes veškeré 
veřejné proklamace, nepřicházela. Bez 
nasazení spousty dobrovolníků by to 
nebylo možné zvládnout. Díky nim 
se podařilo například to, že senioři 
z domu s pečovatelskou službou nebyli 
přímo ohroženi nákazou a jsem velmi 
pyšný na to, že jsme se v  Radotíně 
dokázali spojit a táhnout za jeden pro-
vaz,“ ocenil dobrovolníky starosta.

Občerstvení na Radotínském 
mecheche zajistily místní firmy a dob-
rovolní hasiči, a jelikož radnice v rámci 
pomoci místním podnikatelům nevy-
bírala poplatky za pronájem místa, 
měly „občerstvovny“ za úkol vymyslet 
kulinářské speciality se slovem Radotín 
v názvu. Jak se jim to podařilo, mohly 
ocenit stovky bavících se návštěvníků, 
kteří na Mecheche dorazili. 

Eva Javorská

Inzerce

Štěpán Rak při provádění Ortocerovým lůmkemŠtěpán Rak při provádění Ortocerovým lůmkem
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Markéta Fassati na koncertě před domem s pečovatelskou službouMarkéta Fassati na koncertě před domem s pečovatelskou službou
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Starosta Karel Hanzlík poděkoval dobrovolníkům, kteří pomáhali během Starosta Karel Hanzlík poděkoval dobrovolníkům, kteří pomáhali během 
koronavirových opatření.koronavirových opatření. Stánek s občerstvením rozbalili i dobrovolní hasiči.Stánek s občerstvením rozbalili i dobrovolní hasiči.

Radotínské mecheche nezapomínalo ani na zábavu pro děti.Radotínské mecheche nezapomínalo ani na zábavu pro děti.
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12. 8. 21:00 ................Přes prsty
19. 8. 21:00 ........................ Joker
26. 8. 20:30 ..................... Dolittle
2. 9. 20:00 ..................The Doors
9. 9. 20:00 ...........Nedotknutelní

Poznámka: Uvedené časy jsou orien-
tační, promítání začne po setmění.


