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Rozhovor 
s novým 
velitelem 
dobrovolných 
hasičů: 
Boj s koronavirem 
nekončí 

Biotop 
a bazén 
zahajují letní 
provoz: 
Koupání, grilování 
i venkovní kino 

Nová Koruna 
roste do 
výšky: 
Chystá se program pro 
všechny generace 
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Vážení  
spoluobčané,
ve chvíli, kdy 
píši tento úvod-
ník, vypadá 
vše mnohem 
radostněji než 
v předchozích dvou měsících. Po-
čty nakažených novou formou 
koronaviru v České republice ani 
v sousedních státech dramaticky 
nerostou a my se můžeme začít 
vracet k normálnímu životu. Chci 
znovu poděkovat všem, kteří se po-
díleli na realizaci mnohdy složitých 
opatření spojených s nouzovým 
stavem a ochranou před nákazou. 
V našem případě významně po-
máhali dobrovolníci, radotínští ha-
siči, zaměstnanci radnice a úřadu, 
strážníci i mnoho ostatních obyva-
tel Radotína. Zároveň děkuji i Vám 
všem za to, že jste opatření přijali 
a ve valné většině případů i dodr-
žovali.

Vyhráno však zdaleka ještě ne-
máme. Musíme být opatrní, lékaři 
varují, že se může dostavit další 
koronavirová vlna. Proto musíme 
i nadále sledovat situaci ohledně 
vývoje nákazy a tomu také přizpů-
sobovat různá opatření, případně 
chránit rizikové skupiny. Jsem rád, 
že se opět otevřela alespoň částeč-
ně škola i školka, mnoho čtenářů 
si již našlo cestu do knihovny, pro 
návštěvníky jsme přichystali bazén 
i biotop, naši sportovci se vrátili 
k tréninkům a někteří i k zápasům. 
Už zase fungují restaurace i nejrůz-
nější obchody a já věřím, že nás 
čeká klidné léto, během kterého se 
vrátíme ke všem oblíbeným čin-
nostem. Přeji všem pevné zdraví!

Váš Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16 (Radotín)

k tréninkům a akcím, na kterých se 
setká nanejvýš 100 osob. Stejné ome-
zení vláda stanovila pro bohoslužby 
a kulturní setkání. O 14 dní později 
se limit zvýšil na 300 osob, a pokud to 
vývoj epidemie umožní, v červnu stát 
povolí akce i pro tisíc lidí. „Přesto jsme 
se rozhodli zatím neotevírat radotínské 

Na 11. a 25. května připravila 
česká vláda celou řadu uvolňo-
vacích opatření, která nasmě-

rovala život v Radotíně k normálu. 
Po bezmála dvou měsících začaly  
11. května servírovat pivo a vařit jídla 
zahradní restaurace, otevřela kadeř-
nictví, malí i velcí sportovci se vrátili 

Slovo starosty Život se vrací k normálu
Opatření spojená s koronavirem se postupně uvolňují: někteří žáci opět usedli do školních lavic, spor-
tovní oddíly se vrátily k tréninkům, otevřely se restaurace, kadeřnictví i ostatní obchody. Také biotop 
a bazén už fungují. Kino a Kulturní středisko U Koruny přivítají návštěvníky až v září.

Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vyberte si z naší nabídky skladových vozů ŠKODA KAMIQ a využijte výkupní 
bonus za Váš starý vůz. Zastavte se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA
a zjistěte, který z vozů je přesně pro Vás. 

Skladové vozy ŠKODA KAMIQ jsou Vám okamžitě 
k dispozici. Stačí jen nastoupit.
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k odběru

Výkupní bonus 
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ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 111–116 g/km
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kino ani Kulturní středisko U Koruny. 
Před létem a v jeho průběhu je zájem 
o jejich akce a představení nejmenší. 
Když jsme připočítali náklady nutné na 
opatření spojená s koronavirem, mezi 
něž patří například zvýšená dezinfekce 
prostor, odložili jsme jejich otevření až 
na září,“ říká radotínský starosta Karel 

Hanzlík. Filmové projekce spustil bio-
top. Jestliže to nepřekazí počasí, bude 
jich více než v předchozích letech, aby 
se nahradil výpadek kina.

Během května se začaly vracet 
k původní otvírací době radotínské 
úřady. Postupně upustily od nutnosti 
objednávat se dopředu telefonicky 
nebo e-mailem. Po dvouměsíční 
odmlce začala 11. května fungovat 
sportovní hala. „Její provoz je však 
výrazně omezený a přednost dosta-
nou sportovní oddíly, pro které jsou 
vytvořeny tréninkové bloky s většími 
přestávkami. Aby nedocházelo k větší 
koncentraci sportovců a aby bylo 
možné průběžně uklízet a dezinfiko-
vat sportoviště,“ uvádí Miroslav Kno-
tek, místostarosta Radotína. V pon-
dělí 11. května se život vrátil také do 
zdejší základní školy. Do lavic usedli 
deváťáci, aby se stihli připravit na při-
jímací zkoušky na gymnázia a další 
střední školy. Kvůli opatřením vlády 
jen ve třídách nanejvýš po 15 žácích.

Dne 17. května skončil v České 
republice nouzový stav, 20. května 
obnovila provoz mateřská škola Hastr-
mánek a 25. května usedli do školních 
lavic žáci prvního stupně základních 
škol. Restaurace mohly otevřít i své 
vnitřní prostory. Radotínská radnice 
rozhodla, že podpoří místní podnika-
tele odpuštěním nebo slevou nájmu. 

Toto vydání Novin Prahy 16 mělo 
uzávěrku 21. května, některá pláno-
vaná opatření se proto mohla změnit. 

Petr Buček

Po dvou měsících se lidé mohli zase začít setkávat v restauracích a hospodách – nejdříve jen na zahrádkách.Po dvou měsících se lidé mohli zase začít setkávat v restauracích a hospodách – nejdříve jen na zahrádkách.
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Nový velitel hasičů: Práce v chemickém obleku není hračka

Nový ředitel školy působil 
na Zbraslavi a v Chuchli

Novou funkci jste přijal právě 
uprostřed koronavirové 
epidemie, kdy dobrovolní 

hasiči dezinfikovali veřejné pro-
story v Radotíně, pomáhali s dis-
tribucí dezinfekce pro veřejnost 
a  sloužili také několikrát týdně 
24hodinové směny na své stanici. 
Držíte tuto pohotovost i nadále?
Někteří pražští profesionální hasiči 
museli zůstat během začátku epidemie 
v  karanténě a  dobrovolné jednotky 
držely na žádost Hasičského záchran-
ného sboru Praha (HZS) pohotovost, 
aby pomohly profesionálním kole-
gům. Jakmile se na přelomu dubna 
a  května pražský Hasičský záchranný 
sbor vrátil do normálního režimu, 
skončily i  dobrovolným hasičům 
nonstop služby. Od té doby jsme zpět 
v  běžném provozu. Ale zároveň jsme 
připraveni na výzvu HZS Praha poho-
tovost znovu zavést.

Při jakých událostech jste během 
služeb s profíky zasahovali?
Během pohotovostí vyjela naše jed-
notka celkem ke čtyřem požárům. 
Jednalo se o  hašení přístřešku bez-

Od 11. května je v základní škole 
v Radotíně zase živěji. Do lavic 
se vrátili žáci devátých tříd, aby 

se stihli připravit na přijímací zkoušky. 
„Tři deváté třídy jsme rozdělili na čtyři 

domovců a o několik požárů odpadu 
a  porostů. Také jsme vyjížděli ke 
třem dopravním nehodám, kde jed-
notka působila převážně jako záloha 
a  pomoc pro profesionální jednotky, 
jelikož pro tuto činnost nejsme pri-
márně předurčeni. Celkem jsme za 
dobu trvání nouzového stavu zasa-
hovali u osmi požárů (stav k 18. 5. – 
pozn. red.).

Znamená pro vás epidemie nej-
větší nasazení od doby povodní?
Působím jako profesionální hasič 
a  během povodní jsem sloužil stejně 
jako nyní na krajském operačním stře-
disku pražských hasičů v Modřanech. 
Současná situace je úplně jiná než při 
povodních. Opatření, která se týkají 
epidemie covid-19, jsou spíš preven-
tivní. Neřešíme následky, jak tomu 
bývá u  vylitých řek. Naše nasazení 
není tak intenzivní, ale zase je dlou-
hodobějšího charakteru a  není znám 
žádný předpoklad o  vývoji a  úplném 
ukončení opatření. 

Jak situaci zvládají radotínští 
dobrovolní hasiči časově?

Na začátku května se novým velitelem radotínských dobrovolných hasičů stal Jakub Marášek, který v této roli vystřídal svého 
dlouholetého předchůdce Františka Drože. Ten přijal roli starosty zdejšího sboru. Nový velitel zároveň působí jako operační 
důstojník na krajském operačním středisku pražského hasičského záchranného sboru v Modřanech.

Na začátku epidemie měli naši kluci 
hodně volna, protože nemuseli cho-
dit do práce. Jakmile se však opatření 
začala uvolňovat a hasiči se vraceli do 
svých civilních zaměstnání, bylo vše 
složitější. Ale zvládli jsme to. Máme 
ve sboru pestré složení profesí –  
například automechanika, kluky, 
kteří dělají výškové práce, elektrikáře, 
řidiče, techniky i  úředníky. Někteří 
měli home office a  vykonávali ho 
během pohotovosti přímo z  hasi-
čárny. A  pokud bylo potřeba, vyjeli 
k  případu. Musím říct, že to pro ně 
nebylo nic jednoduchého.

Ukazuje se, že je vás dostatečný 
počet, nebo byste potřebovali své 
řady rozšířit?
V  současné době je v  jednotce zařa-
zeno 18 členů, z toho je šest strojníků 
a  šest z nás má velitelský kurz. Práce 
nám ale přibývá, a to platí i pro poža-
davky na odbornosti a schopnosti jed-
notlivých členů. V době trvání nouzo-
vého stavu je práce dvojnásob. Rádi 
bychom v nejbližší době zvýšili počet 
členů jednotky na dvacet a v budouc-
nosti na pětadvacet. Pokud by měl 

někdo zájem nám pomáhat, ať mě 
neváhá kontaktovat!

Kromě toho jste si vzali na starost 
dezinfekci veřejných prostor. Koli-
krát jste ji prováděli a kde všude?
Dezinfikovali jsme jednou týdně. 
Seznam míst byl sestaven vedením 
radnice a  schválil ho krizový štáb 
městské části. Jednalo se převážně 
o dětská hřiště, zastávky, lavičky i další 
veřejná místa.

Jak se vám při tom pracovalo 
v  ochranných oblecích, maskách 
a s postřikovači?
Práce v  chemickém obleku je sama 
o  sobě nekomfortní. Hlavně proto, že 
je neprodyšný a je v něm horko. Když 
se k tomu přidá maska s filtrem a třicet 
kilo na zádech, není to nic příjemného. 
Jedno kolečko dezinfekce trvá asi čtyři 
hodiny. Avšak člověk, který se zaváže 
být hasičem, musí být připraven zvlád-
nout i horší a náročnější situace.

Zaznamenali jste nějaké negativní 
reakce na své muže ve skafan-
drech?
Někdy jejich přítomnost vyvolala 
určité obavy. Třeba když někdo seděl 
na zastávce a hasiči přišli, že musí pro-
stor vyčistit. V  takové chvíli možná 
někdo mohl mít obavy, že se vyskyto-
val v prostoru před očištěním, a necítil 
se úplně komfortně.

Osvědčuje se vám během nynější 
krize zázemí nové stanice?
Ověřili jsme si, že se nám vše zjedno-
dušilo a zrychlilo. Když se ohlédnu za 
posledními čtyřmi výjezdy k ohni, byli 

jsme schopni vyrazit ve velmi krát-
kém čase. Poplach přicházel v  jednu 
nebo ve dvě hodiny ráno a vždy jsme 
dodrželi předepsanou dobu výjezdu 
do deseti minut. Někdy nám k  tomu 
dokonce stačilo jen šest minut. To vše 
i díky nové hasičárně.

V čem je nová budova o tolik lepší 
než stará zbrojnice?
Když se k ní v noci seběhneme, někdo 
přijede na kole nebo autem, vše mám 
rychle k  dispozici. Technika je po 
celou dobu napojená na elektřinu i na 
vzduch, prostor zbrojnice je dobře 
osvícený a  vrata jsou automatická, 
jdou tedy zavírat z  auta. Šatny jsou 
dobře umístěné a uzpůsobené k rych-
lému převlečení. Držení 24hodinové 
pohotovosti je v  nové stanici mno-
hem příjemnější než ve starých polo-
rozpadlých prostorech. Při nonstop 
službě na stanici musíme na zbrojnici 
vařit i spát a být připraveni vyjet k pří-
padu do dvou minut.

Brzy budete mít nové auto. O jaké 
se jedná a kolik bude stát?
Na základě koncepce vybavování jed-
notek dobrovolných hasičů v  Praze 
pořídí městská část díky magistrátní 
dotaci novou cisternu pro pětičlen-
nou posádku a řidiče. Zásahové vozi-
dlo přijde asi na sedm milionů korun. 
Novou velkokapacitní cisternu Tatra 
jsme získali už před dvěma lety. Žádné 
z  aut samozřejmě není naše, patří 
městské části. Jednotka dobrovolných 
hasičů je udržuje ve stavu schopném 
výjezdu a používá k zásahové činnosti 
a výcviku. 

Petr Buček

skupiny. Někteří rodiče své děti do 
školy neposlali a ty pokračují v domácí 
výuce,“ říká ředitel základní školy 
Zdeněk Stříhavka. Každá skupina se 
podle nařízení ministerstva školství 

omezila na maximálně 15 žáků a při-
chází do školy v jiném čase. Díky tomu 
se zamezí zbytečným kontaktům. Uči-
telé se v devátých třídách zaměřili jen 
na matematiku a češtinu, aby své žáky 
připravili na přijímací zkoušky na 
střední školy. Vyučování devátých tříd 
probíhá od pondělí do čtvrtka a  na 
začátku června, po zahájení přijíma-
cích zkoušek, zase skončí. 

V  pondělí 25. května (po uzávěrce 
těchto novin) plánovala radnice ote-
vřít kuchyni ve školní jídelně. Jídlo 
si žáci i  veřejnost odnesou s  sebou, 
samotná jídelna zůstane uzavřená. Ve 
stejný den měla škola přivítat žáky 
prvního stupně. Účast na výuce je 
však dobrovolná. Šesté, sedmé a osmé 
třídy už se v  letošním školním roce 
nepotkají a  pokračují ve výuce na 
dálku. Jejich nepřítomnost ve školních 
lavicích se tak i s letními prázdninami 
prodlouží na téměř půl roku. 

(buč)

Jako první se do lavic vrátili deváťáci

Radotínská základní škola 
dostane od 1. srpna nového 
ředitele. V  dalších šesti letech 

bude v  jejím čele Jiří Kovařík, který 
v  předchozích letech vedl základní 
školy na Zbraslavi (2007 až 2019) a ve 
Velké Chuchli (1991 až 2006). 

Do výběrového řízení na nového 
ředitele školy se přihlásilo šest 
zájemců. Osmičlenná komise, slo-
žená ze zástupců radnice, rodičů, 
školy, školní inspekce a  pražského 
magistrátu, dala jednoznačně před-
nost Jiřímu Kovaříkovi. „Nový ředitel 
oslovil komisi svým přesvědčivým 
výkonem a výsledky za 26 let praxe ve 
funkci ředitele školy. Věřím, že naplní 
očekávání vedení radnice a pedagogů 
a  naváže tak na Zdeňka Stříhavku,“ 
říká radotínský místostarosta Miro-
slav Knotek, který má na radnici škol-
ství v gesci.

Dosavadní ředitel školy, Zdeněk 
Stříhavka, oznámil vedení radnice už 
loni na podzim, že by rád své působení 
v  roli ředitele školy ukončil. „Pokud 
bude nový ředitel souhlasit, rád bych si 
nechal menší úvazek učitele tělocviku 
a pomohl tak i svému nástupci při jeho 
startu,“ přeje si končící ředitel. „Zdeněk 
Stříhavka za své jedenáctileté působení 
radotínskou školu stabilizoval po per-
sonální stránce. Významně se podílel na 
jejím rozšíření, modernizaci a  zvýšení 
kapacity,“ uvádí místostarosta Miroslav 
Knotek. Téměř po celou dobu působení 
Zdeňka Stříhavky probíhala krok za 
krokem modernizace a rozšiřování škol-
ního areálu. „Spolupráce s ním byla vždy 
skvělá a zapsal se tak významně do his-
torie naší školy. Žáci i díky němu získali 
zázemí, které je na české poměry nad-
standardní,“ uzavírá Miroslav Knotek. 

(buč)

Jakub Marášek si pochvaluje zázemí nové hasičské stanice.Jakub Marášek si pochvaluje zázemí nové hasičské stanice.
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Radotínští hasiči při dezinfekci dětského hřištěRadotínští hasiči při dezinfekci dětského hřiště

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

Žáci devátých tříd museli do lavic usednout po jednom.Žáci devátých tříd museli do lavic usednout po jednom.
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Senioři už jsou unavení a těší se  
na konec opatření, říká Ivana Krásná
Radotínská pečovatelská služba se stará o téměř dvě stovky seniorů – 
někteří bydlí přímo v domě s pečovatelskou službou, jiní si nechají posílat 
obědy a nákupy k sobě domů. Podle Ivany Krásné, která je vedoucí pečo-
vatelské služby, se po více než dvou měsících trvání různých opatření 
senioři těší na to, až se vše vrátí k normálu. 

Jak vaši klienti ubytovaní 
v radotínských domech 
s pečovatelskou službou 

snášejí všechna omezení, která je 
mají chránit před nákazou?
Nejsme klasický dům pro seniory, ale 
dům s  pečovatelskou službou, který 
seniorům nabízí bydlení v  bytech. 
Proto nemůžeme seniorům nic zaka-
zovat, ale pouze jim doporučujeme, 
jak se mají chovat, aby se vyhnuli 
riziku nákazy. Nakonec záleží jen na 
našich klientech, koho k  sobě pustí 
nebo kam se vydají. Jestli si třeba za-
jdou nakoupit.

A  dali senioři během nouzového 
stavu na vaše doporučení?
Musím říct, že se chovali zodpověd-
ně. Ale po dvou měsících už je na 
nich čím dál více vidět, že už je toho 
na ně moc. Začali už proto stále čas-

těji chodit na procházky do parčíku 
před dům, někteří se vydají k potoku 
i dále.

Připravujete pro ně nějaký pro-
gram?
Abychom zamezili shromažďování 
seniorů, nemohli jsme žádné akce po-
řádat. Velkým zpestřením byl alespoň 
koncert před naším domem. Moc si ho 
užívali, byli nadšení. Společné vnitřní 
prostory však zůstaly v pečovatelském 
domě po celou dobu zavřené.

Dočkali jste se všech potřebných 
pomůcek, které potřebujete při 
práci se seniory?
Při kontaktu s klienty máme vždy na 
sobě roušku nebo respirátor, štít a ru-
kavice. Nikdo z  našich klientů koro-
navirem neonemocněl. Pokud by se 
to stalo, chyběly by nám některé prv-

Koronavirus

ky výbavy, například čepice. Ostatní 
vybavení včetně obleků a  návleků na 
obuv jsme dostali.

S klienty jezdíte k lékařům. Jak se 
to v poslední době daří?
Někteří lékaři v  dubnu a  květnu ještě 
moc nefungovali. Za normální situ-
ace využívá dopravu k  lékaři několik  
klientů denně. Během koronavirové 
krize vozíme lidi na vyšetření nebo 
kontroly mnohem méně, někdy vyje-
deme pouze jednou za den. Klienti nás 
více žádají o zajištění a vyzvednutí léků.

Čeho dalšího se museli senioři 
vzdát?
Chybí jim kontakt s  lidmi. Nepotká-
vají se ani s  našimi kuchařkami. Do 
domu jsme zatím nezvali kadeřníka, 
pedikérky a  masérky. Nekoná se ani 
pravidelné cvičení. To vše stále více 
chybí a  všichni se těšíme, až se věci 
vrátí k  normálu. Senioři se podřídi-
li a  chápou, že to nyní musí nějakou 
chvíli vydržet.

Jak se vyvíjel zájem o  roz-
vážku obědů, nákupů či úklid pro 
radotínské seniory, kteří bydlí ve 
svých bytech a domech?
Neustále jich přibývalo. Ne nějak 
rychle, ale hlásili se další a  další jed-
notlivci. Pomáhali jsme i pánovi, kte-
rý měl koronavirus. Nemoc zvládnul, 
ale byl z  ní hodně unavený. Takže 
jsme se o něj starali i v dalších dnech 
po uzdravení. Vozili jsme mu nákupy 
i obědy. 

Petr Buček

Vedoucí radotínské pečovatelské služby Ivana KrásnáVedoucí radotínské pečovatelské služby Ivana Krásná
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Trio Bartet zahrálo 
seniorům přímo pod okny

Seniory z  radotínského domu 
s pečovatelskou službou potě-
šil na konci dubna koncert 

kapely Bartet, která zazpívala přímo 
pod jejich okny. Koncert uspořádala 
Městská část Praha 16 (Radotín). 
Bartet zahrál písničky známé z diva-
dla Semafor nebo hity Walde-
mara Matušky a  Michala Tučného. 
„Některé dámy dokonce na svých 
balkonech tančily, jiní zpívali, mávali 

a tleskali,“ říká Dana Radová, vedoucí 
Kulturního střediska U Koruny, které 
koncert připravilo. Další koncert 
před domem s pečovatelskou službou 
je na programu v úterý 9. června od 
14.30  hodin (Martin Krulich a  jeho 
hosté). V případě deště se vystoupení 
přesně o  týden přesune. Následovat 
bude koncert plánovaný na 14. čer-
vence od 14.30 hodin. 

(kor)

Advokátka radila, co s půjčkami i dovolenou

Proč jste se rozhodla nabíd-
nout Radotínu bezplatné 
právní konzultace?

Líbilo se mi, jak se mnozí lidé v krizo-
vé situaci, jako byla ta koronavirová, 
zachovali. Kdo měl doma šicí stroj, 
začal šít roušky, neziskové organizace 
nabídly pomoc seniorům, dobrovolníci 
rozváželi potraviny, ajťáci se pustili do 
vývoje chytré karantény nebo společně 
s vysokými školami a vědeckými insti-
tucemi vyvíjeli respirátory či ventiláto-
ry. Každý přispěl tím, co umí, já jsem 
nabídla právní konzultace firmám a li-
dem, kteří se dostali do problémů kvůli 
koronavirovým opatřením.

Jaké byly požadavky firem, co nej-
častěji řešily?
Byly to zejména jednorázové konzulta-
ce týkající se vyřízení finanční pomo-
ci státu – tedy problematika, zda a jak 
využít programů financování Covid 
a  podpory zaměstnanosti Antivirus. 
OSVČ se zajímaly o splnění podmínek 
pro nárok na kompenzační bonus. Ře-
šili jsme také otázku nájmů, především 
žádostí o  prodloužení termínů splat-
nosti nájemného či jeho snížení.

Dostaly se firmy působící 
v Radotíně do existenčních pro-
blémů?

To neumím posoudit, zatím žádná 
z těch konzultací se netýkala likvida-
ce firem, insolvenčního řízení nebo 
jejich prodeje. Samozřejmě že ekono-
mický dopad se ještě projeví v násle-
dujícím období, bude záležet na tom, 
jaká bude spotřeba, zda se poptávka 
po zboží jakéhokoliv druhu brzy vrátí 
do čísel před krizí. Anebo budou lidé 
šetřit, spotřeba bude nízká a řada fi-
rem se dostane do existenčních potí-
ží.

S jakými problémy se na vás obra-
celi běžní lidé?
Řešili jsme záležitosti týkající se 
splátek úvěrů a nejrůznějších půjček 
od nebankovních subjektů, lidé se 
ptali na daně z  nabytí nemovitosti, 
konkrétně avizované zrušení, nebo 
dopady Lex Voucher na jejich před-
placené zájezdy. Na nabídku kon-
zultace reagovali i  lidé s  běžnými 
problémy, řešili vypořádání majetku 
v  rodinách, ale i  špatně nastavené 
smluvní vztahy. Bohužel, často se 
zde ukázal nešvar, který v Česku exi-
stuje, totiž že lidé řeší své problémy 
s právníky až poté, co se projeví ně-
jaký problém, tedy dost často pozdě. 

(jar)

Radotínská právnička Simona Rašková nabídla v době stavu nouze právní 
konzultace zdarma radotínským firmám a občanům. 

Radnice pomůže 
podnikatelům: kadeřnicím, 
školce, lékařům i opravářům

„Chceme tímto způsobem 
pomoci zmírnit ekonomické 
důsledky koronavirové krize. 

Především malí podnikatelé potřebují 
rychlou a efektivní pomoc. Jinak hrozí, 
že současnou situaci nezvládnou. A my 
nechceme, aby Radotín přišel o důležité 
služby, které poskytují lékaři, kadeřnice, 
soukromé školky, pedikérky, opraváři 
nebo prodejci různého zboží,“ říká 
radotínský starosta Karel Hanzlík.

Rada městské části Praha 16 proto 
už 6. května odsouhlasila návrh na 
zmírnění ekonomických důsledků 
pro právnické a  fyzické osoby, které si 
najímají komerční prostory ve vlast-
nictví hlavního města Prahy. Jedná se 
o budovy ve správě Městské části Praha 
16 (Radotín). „Odpuštění nebo padesá-
tiprocentní snížení nájmu se týká celé 
doby nouzového stavu a  je rozšířené 
o několik týdnů navíc, aby podnikatelé 
získali čas na znovunastartování svých 
aktivit,“ vysvětluje Karel Hanzlík. Pod-
nikatelé ušetří v  některých případech 
celý nájem, jiným ho radotínská radnice 
sníží na polovinu. Podmínkou je, že 
podnikatel nedluží za nájem z minula. 

Odpuštění kompletního nájmu na tři 
měsíce se týká těch, kterým stát nařídil 

uzavření provozoven – například sou-
kromé mateřské školy Petrklíč, kadeř-
nictví sídlících na starém sídlišti nebo 
v  ulici Vinohrady a  také dalších pro-
dejen, posilovny nebo opraven, které 
podnikají v  prostorách spravovaných 
Prahou 16. Fyzické či právnické osoby 
tak ušetří částky od několika tisíc 
korun v  případě menších prostorů až 
po desítky tisíc, které za nájem obvykle 
platí větší nájemci.

Padesátiprocentní snížení nájmu 
na tři měsíce se dotkne podnikatelů, 
jimž nouzový stav omezil jejich čin-
nost. Úleva se týká lékárny a  lékařů 
v  radotínském zdravotním středisku, 
ale také řemeslníků a obchodů sídlících 
převážně v objektech na starém sídlišti 
a v ulici Vinohrady. 

Kromě sníženého nájmu se radotín-
ští podnikatelé dočkali i další pomoci. 
Radotínská radnice se domluvila na 
spolupráci s  radotínskou advokát-
kou Simonou Raškovou, která během 
nouzového stavu poskytla bezplatné 
právní poradenství firmám i jednotliv-
cům. Vedení radotínské radnice rovněž 
zdarma dodává dezinfekční prostředky 
do firem a provozoven. 

(red)

Vedení radotínské radnice přichystalo pod-
poru pro místní podnikatele. Odpustí nebo jim 
významně sníží tříměsíční nájem, který platí za 
pronajaté prostory.

Simona Rašková svou praxi vykonává v advokátní kanceláři Simona Rašková svou praxi vykonává v advokátní kanceláři 
Müller & Skalický.Müller & Skalický.
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Bartet zazpíval hity Waldemara Matušky i Michala Tučného.Bartet zazpíval hity Waldemara Matušky i Michala Tučného.
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Radnice rozdává dezinfekci občanům i podnikatelům.Radnice rozdává dezinfekci občanům i podnikatelům.
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Pojďte se vykoupat: Biotop i bazén jsou v provozu
Biotop a krytý bazén se po uvolnění vládních 
opatření rychle připravily na své návštěvníky. 
Vnitřní bazén má v omezeném režimu kapa-
citu 70 lidí, biotop pojme až 700 zájemců o pla-
vání a koupání. Kapacita biotopu bude omezená 
podle toho, jak ji stanoví česká vláda. Nyní je 
maximem 300 návštěvníků, tento počet vláda 
zvýší během června na 1000, pokud nedojde 
k problémům s šířením nákazy. 

„Krytý bazén chce v  létě 
využívat plavecká škola 
Betynka a také o něj mají 

zájem organizátoři příměstských tá-
borů. Počítáme s tím, že bude napuš-
těný a otevřený přes celé léto. Změnit 
to mohou nařízení vlády,“ říká Miro-
slav Knotek, radotínský místostaros-
ta. O provoz bazénu i biotopu pečuje 
Radotínská obecně prospěšná společ-
nost, jejímž zřizovatelem je Městská 
část Praha 16 (Radotín).

Bazén i  biotop zavedly přísnější 
hygienická opatření. Stejně jako na 
jiných venkovních koupalištích musí 
i lidé v prostoru biotopu nosit roušku. 
Netýká se to pobytu ve vodě, ležení 
na dece ani konzumace nápojů či jí-

Radotínská radnice už od roku 
2005 systematicky podporuje 
volnočasové organizace, které 

dlouhodobě pracují především s míst-
ními dětmi a mládeží. Květnové za-
stupitelstvo pro ně schválilo rozdělení 
částky ve výši 1 114 000 korun. Suma 
rozdaných prostředků každý rok narůs-
tá, loni činila 1 083 000 korun. Na dotaci 
dosáhnou také organizátoři kulturních 
a společenských akcí, které propagují 
městskou část rozprostírající se na bře-
hu Berounky nejen v rámci hlavního 
města Prahy, ale v některých případech 
i v mezinárodním měřítku. V rámci na-
stavených pravidel je myšleno také na 
nadějné mladé sportovce či umělce.

Dotační komise, sestavená radou 
městské části, letos dostala 98 žádostí 
o finanční podporu, což je o šest méně 
než v roce 2019. Jednotlivé projekty 
posoudila a následně doporučila, jestli 
finanční podporu získají, a pokud ano, 
tak v jaké výši. Komise vybrala 74 žá-
dostí, které se dočkají prostředků na své 
akce. Návrh na přidělení dotací nejdříve 
odsouhlasila rada, poté mu na svém ve-
řejném zasedání 18. května dalo zelenou 
i Zastupitelstvo městské části Praha 16. 
Do procesu schvalování dotací vstoupila 
také opatření spojená s koronavirovou 
krizí, která vedla ke zrušení některých 
akcí nebo jejich přesunutí na nové ter-
míny. Například lakrosový oddíl LCC 
nevyužije příspěvek radnice na neusku-
tečněný Memoriál Aleše Hřebeského, 
ale až na další z plánovaných turnajů, 
kterým je Frank Menschner Cup. 

Úspěšné žadatele radnice v nejbližší 
době vyzve k podpisu dotačních smluv. 
„Radotínská radnice se tímto způsobem 
snaží maximálně a smysluplně podpořit 
programy určené především dětem a 
mládeži. Udělování dotace a její každo-
roční navýšení je odrazem dobrého hos-
podaření městské části a snahy podpořit 
správnou věc, která má vliv na minima-
lizaci problémů v oblasti sociopatologic-
kých jevů především u dětí a dorostu,“ 
říká radotínský starosta Karel Hanzlík. 

(red)

Biotop promítne v pátek 12. červ-
na premiéru filmu Bourák s Iva-
nem Trojanem v hlavní roli. Sní-

mek režíroval Ondřej Trojan. „Některý 
z tvůrců či herců přijede do Radotína 
tento nový film publiku uvést,“ říká Jan 
Barák, ředitel Radotínské o. p. s. Scénář 
k filmu Bourák napsal Petr Jarchov-
ský a kromě Ivana Trojana v něm hrají 
Jiří Macháček, Kristýna Boková nebo 
Kryštof Hádek. Střihačem nového čes-
kého snímku je Vladimír Barák. Před-
prodej vstupenek probíhá v pokladně 
biotopu a v kavárně Pelíšek.
Program letního kina Biotop Radotín
3. června: Tenkrát v Hollywoodu
10. června: Občanský průkaz
12. června: Bourák

del. Kapacita bude omezena na deset 
metrů čtverečních na osobu, povinné 
jsou dvoumetrové rozestupy. Před 
vstupem do biotopu si návštěvníci 
musí vydezinfikovat ruce. 

Biotop má dále v  plánu částečně 
převzít úlohu zavřeného kina a chystá 
projekce pod širým nebem. Ve stře-
du 3. června promítne film Tenkrát 
v  Hollywoodu, 10. června snímek 
Občanský průkaz a  12. června pre-
miéru nového filmu Ondřeje Troja-
na Bourák. Podrobnosti lze nalézt 
na facebookových a  internetových 
stránkách www.biotopradotin.cz. Ve 
čtvrtek 18. června se na biotopu ve 
spolupráci s  místní základní školou 
koná 7. ročník radotínského triatlonu 

Z úřaduVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

Biotop je největší letní atrakcí Radotína.Biotop je největší letní atrakcí Radotína.
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Radotín čelil dvěma  
haváriím vody v rychlém sledu

Zastupitelé schválili 
1,1 milionu na volno-
časové aktivity

Film Bourák 
uvedou jeho 
tvůrci

Dopravní situace v  Radotíně, 
která je z  důvodu zavřeného 
železničního podjezdu již 

tak složitá, zažila v  první polovině 
května kolaps kvůli dvěma haváriím 
vody v  rychlém sledu. První se stala 
ve čtvrtek 7. května a  téměř ochro-
mila dopravu na ulici Pod Klapicí, 
kudy vede jedna z  hlavních objízd-
ných tras Radotínem. Druhá poru-
cha vodovodu nastala v  sobotu 9. 
května na křižovatce ulic K  Cemen-
tárně a  Vápenná. K  oběma haváriím 

došlo během prodlouženého víkendu 
se státním svátkem nebo těsně před 
ním. Asfaltování opravené silnice se 
proto zpozdilo. Přestože radotínská 
radnice není majitelem ani správcem 
vodovodu či dotčených komunikací, 
zasadila se o urychlení opravy. Poda-
řilo se jí to díky neustálému nátlaku 
na firmy zajišťující opravu radotínské 
vozovky. V noci z úterý 12. května na 
středu 13. května byly komunikace 
opět průjezdné. 

(jav)

Pietní akt připomněl 
75. výročí osvobození
Den vítězství a  pa-

mátku padlých, 
kteří obětovali své 

životy ve dnech Květ-
nového povstání české-
ho lidu v  roce 1945, ale 
i těch, co bojovali za svo-
bodu a  padli v  průběhu 
obou světových válek, 
uctili zástupci radotín-
ské radnice ve čtvrtek 
7. května.

Pietní akt se konal 
u  pomníku v  parku na 
náměstí Osvobodite-
lů a  úctu k  hrdinům 
padlých v  bojích za Ra-
dotín projevili zástupci 
radotínské radnice – 
starosta Karel Hanzlík 
s  místostarostou Miro-
slavem Knotkem a  dal-
šími přítomnými z  řad 
veřejnosti. K  památníku 
byly položeny dva věnce 
se stuhami v  národních barvách. Na 
počest všech padlých v  bojích přímo 
v  Radotíně byly již v  průběhu dne 
umístěny věnečky také ke všem dalším 
památníkům, pomníčkům a válečným 
hrobům.

Zástupci radnice uctili též trojici hr-
dinů z řad vlasovců, kteří padli v boji 
o  Radotín. Ti mají vyhrazeno čestné 
místo na starém radotínském hřbitově 
v ulici Nad Berounkou. 

Eva Javorská

Vedení radotínské radnice (vpředu vpravo Vedení radotínské radnice (vpředu vpravo 
starosta Karel Hanzlík a vedle něj místostarosta starosta Karel Hanzlík a vedle něj místostarosta 
Miroslav Knotek) položilo věnce k památníku na Miroslav Knotek) položilo věnce k památníku na 
náměstí Osvoboditelů.náměstí Osvoboditelů.
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Půlka starého železničního 
mostu už je pryč
Stavbaři se na konci dubna pustili do odstra-
nění poloviny železničního mostu u Horymírova 
náměstí. Provoz mezi Radotínem a Černošicemi 
už proto pokračuje jen po jedné koleji. Na místě 
zbourané části podjezdu začaly přípravy na 
výstavbu jeho nástupce. Jaké další práce proběhly 
v rámci modernizace tratě v květnu a co mají sta-
vební firmy v plánu na červen?
Modernizace železnice
Květnové práce

  Odstraňování zeleně v  rámci celé 
stavby

  Práce na provizorním zabezpečova-
cím zařízení

  Zřízení provizorní výhybny Barran-
dov složené ze čtyř výhybek a  pro-
vizorní výhybny Závodiště (také ze 
čtyř výhybek) u  přejezdu ve Velké 
Chuchli

  Vytržení koleje 
na železnič-
ním mostu 
u Horymí-
rova náměstí 
a následná 
demontáž 
a demolice půlky 
mostu

  Výstavba zárubní 
zdi u restaurace 
Rozmarýn

  Příprava připo-
jení provizorní 
trakční měnírny v Malé Chuchli

  Montáž návěstních lávek
  Základy a  trakční podpěry pro 

trakční vedení
  Směrová a  výšková úprava koleje 

v  úseku Smíchov–Řeporyje v  délce 
asi 600 metrů

Plán červnových prací
  Další práce na provizorním zabezpe-

čovacím zařízení
  Zatrolejování zřízených výhyben 

Barrandov a Závodiště
  Pokračování stavby nového železnič-

ního mostu u Horymírova náměstí
  Výstavba zárubní zdi u  restaurace 

Rozmarýn
  Základy trakčních podpěr v  úseku 

Smíchov–Řeporyje
  Odvodnění železničního spodku 

v  úseku od podchodu u  restaurace 
Rozmarýn k podchodu ulice U Sta-
dionu

Hlavní výluky na železnici 
v červnu

  Víkendové výluky kvůli zatrolejování 
výhyben Barrandov a Závodiště

  Víkendové výluky související 
s výstavbou odvodnění železničního 
spodku v Radotíně

  Pětidenní výluka v úseku mezi Smí-
chovem a  Řeporyjemi z  důvodu 
výstavby trakčních základů

  Výluky spojené s  provozem pouze 
jedné koleje na trati mezi Radotínem 
a Černošicemi 

Správa železnic

Konstrukci o hmotnosti 25 tun dělníci rozřízli na tři Konstrukci o hmotnosti 25 tun dělníci rozřízli na tři 
části a s pomocí jeřábu jednotlivé kusy spustili dolů.části a s pomocí jeřábu jednotlivé kusy spustili dolů.
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pro děti a mládež od 7 do 15 let (více 
na str. 8).

„Kromě toho se mohou zájemci tě-
šit na oblíbená grilování ryb a snída-
ně pro plavce. Novinkou pro návštěv-

níky je možnost využívat na podzim 
otevřené bistro v  prvním patře kry-
tého bazénu,“ říká Jan Barák, ředitel 
Radotínské o. p. s.  

(buč)

Fo
to

: B
ár

a 
Tr

oj
an

ov
á

Ivan Trojan v novém filmu BourákIvan Trojan v novém filmu Bourák
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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:
- Horizontwální 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
- Garnyže 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, GARNYŽE, 
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

 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 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,

Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra 
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 28. 5. 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 30. 6. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 17. 6. 2020.
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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

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 

jednosměnný provoz pondělí-pátek

plný nebo zkrácený úvazek

1x za 3 týdny sobotní směna 6:30–13:00
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

!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
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Výherci z květnového čísla:
Karla Suchopárková, Radotín
Radek Lebeda, Radotín
Radek Linhart, Radotín

Tři vylosovaní správní 
luštitelé získají sadu 
ochranných pomůcek 
a dezinfekce.

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 15. 6. 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 květnového 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

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 

Cateringová společnost
Praha 5 – Zbraslav

přijme paní na 3 dny v týdnu
na úklid, mytí nádobí a žehlení 

více info: Lili Spieglová 602 614 666
email: lilispieglova@bps-catering.cz

AUTOMYČKA CAFE ČERNOŠICE
nabízí

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

- prodej autokosmetiky SONAX
- posezení, výbornou kávu, občerstvení

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

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

www.automyckacafe.cz

ZNÁTE SKUTEČNÝ 
POTENCIÁL

 SVÉHO POZEMKU? 

 

TAKÉ VYKUPUJEME !

 

STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY

Auditpozemku

730 806 398

 POKUD UVAŽUJETE O
PRODEJI SVÉHO POZEMKU 

 
 

.cz

pomůžeme vám k dosažení maximální
možné prodejní ceny. 

V rámci prodeje také zpracujeme
profesionální audit.

Otevřenou knihovnu navštívil ministr kultury

V půlce května navštívil 
Radotín ministr kultury 
Lubomír Zaorálek, aby zjis-

til, jak zdejší knihovna funguje při 
dodržování přísných hygienických 
pravidel. Systém půjčování a  vracení 
knih mu představila vedoucí knihovny 
Irena Farníková. Ministr ocenil rych-
lost znovuotevření knihovny, krásný 
výhled z  jejího horního patra a  pro-
story pro nejmenší čtenáře. Lubomír 

Zaorálek projevil zájem také o historii 
a  darem obdržel Knihu o  Radotínu. 
Starosta Karel Hanzlík prezentoval 
ministrovi také další kulturní zařízení 
a programy, které městská část pořádá. 
Ministr obdivoval bohatý kulturně-
-společenský život s  mnoha tradič-
ními akcemi v Radotíně a  také zdejší 
kino i  Kulturní středisko U  Koruny, 
které spravuje městská část. 

Eva Javorská

Ministr Lubomír Zaorálek (uprostřed) v rozhovoru s radotínským starostouMinistr Lubomír Zaorálek (uprostřed) v rozhovoru s radotínským starostou
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9 3 6 8
2 9 5
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7 9 8 6
3 2
8 4 1 5

2 8 9 1 7
7 5 1

1 2 6
2 9

3 4 7 9 6
5 8

3 5 9
7 4 9

6 2 3 7 5

3 8 7 6 9 4 2 1 5
5 9 4 1 8 2 6 3 7
1 2 6 3 7 5 9 4 8
6 7 5 4 3 8 1 9 2
9 4 1 5 2 7 8 6 3
8 3 2 9 6 1 7 5 4
2 5 9 8 1 3 4 7 6
7 6 3 2 4 9 5 8 1
4 1 8 7 5 6 3 2 9

1 2 4 7 5 3 6 8 9
3 7 8 9 6 4 2 5 1
5 9 6 8 1 2 3 4 7
6 3 9 5 2 7 8 1 4
8 1 2 3 4 9 7 6 5
7 4 5 6 8 1 9 2 3
4 8 3 1 7 6 5 9 2
2 6 7 4 9 5 1 3 8
9 5 1 2 3 8 4 7 6

Přijmeme 
řidiče sk.C 
pro řízení a obsluhu 
fekálního vozu MAN, 
oblast Praha západ. 

Nástup možný ihned 
nebo po dohodě. 

Informace na tel.:  
736 688 955 

e-mail: 
garbine@seznam.cz
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Stavba za Korunou roste do výšky, chystá se program

Nová část Koruny má poskytnout 
bezpečný kulturně-komunitní 
prostor k setkávání všech gene-

rací. „Dvůr bude mít ambici stát se ně-
čím originálním, moderním, něčím, 
co v Radotíně zatím chybí,“ líčí Dana 
Radová, vedoucí Koruny. Promění se 
v  místo, kde se dá sedět s  kamarády 
venku i uvnitř, kde se dají hrát desko-
vé hry, půjčit si gril, natáhnout se na 
trávu nebo poslouchat gramofon. Zá-
roveň tu bude možné pracovat, vytisk-
nout si potřebné materiály, něco zala-
minovat, vzdělávat se, bavit se, zdravě 

se občerstvit či zařídit si různé věci. 
Děti si budou užívat nabízené aktivity 
nebo se chystat na výuku v  základní 
umělecké škole.

Hotovo bude za rok
Kolemjdoucí už zaregistrovali, jak 
stavba roste do výšky. Hotová má být 
přesně za rok. Její vstupní bránou se 
stane prosklená kancelář v  přízemí, 
která převezme roli kontaktního místa 
pro propagaci programu Kulturně-ko-
munitního centra Koruna, ale i dalších 
radotínských aktivit. „Máme zde hod-

ně aktivních spolků a  organizací, ale 
mnohdy je složité dovědět se o všech 
jejich akcích včas. Rádi bychom pod 
jednou střechou nabídli radotínským 
občanům informace o  všech událos-
tech a  možnostech, jak trávit volný 
čas,“ plánuje Dana Radová. Prostor 
k propagaci dostanou všichni, kteří se 
podílejí na kulturním, společenském 
i  sportovním životě v  Radotíně. Ko-
runa ho poskytne spolkům, oddílům, 
církvím, školkám či školám.

Za kontaktním místem bude násle-
dovat „občerstvovna“. Zde si návštěv-
níci zakoupí kávu, čaj nebo zdravou 
svačinu. „V  této příjemné a  zdravé 
občerstvovně se také budou pořádat 
různé vzdělávací a  osvětové akce ne-
jen pro rodiče s dětmi, ale i pro mlá-
dež,“ sděluje Dana Radová. V prvním 
patře vzniká sál, který si zájemci pro-
najmou například pro schůze spolků, 
besedy, vzdělávací akce i rodinné osla-
vy. A hned vedle se v klidu a pohodlí 
převléknou a připraví účinkující, kteří 
přijedou vystoupit v  sále Koruny. Ta-
kové zázemí moderně zrekonstruova-
nému sálu ve staré budově chybí. Stej-
ně jako sklad techniky a propagačního 
materiálu, který se rovněž nastěhuje 
do nové stavby.

Nová Koruna počítá také s  aktivi-
tami pro radotínské seniory, ať už se 

Kulturistky (kulturní pracovnice) už připravují program a ladí provozní záležitosti pro Kulturně-komunitní centrum Koruna, 
které vyrůstá ve dvoře za starou budovou spolu s Domem na půl cesty. „Obě stavby vznikají díky získané dotaci z evropského 
fondu Pól růstu ČR,“ říká Miroslav Knotek, radotínský místostarosta. Dvůr za starou Korunou doplní nová služebna policie 
a základní umělecké školy. „Podařilo se nám unikátně spojit hned čtyři dotace dohromady a uplatnili jsme je v rámci jedné 
stavební akce,“ doplňuje Karel Hanzlík, radotínský starosta.

jedná o  rehabilitační cvičení, nebo 
přednášky o  zdravém životním stylu. 
„Zajímavou výzvou se stane společné 
kultivování venkovních prostor a prá-
ce na zvelebení životního prostředí 
uzavřeného dvoru komunitního cent-
ra. V plánu je i nabídka doučování žáků 
základní školy, divadelní workshopy 
pro teenagery a  také kulturní večery 
pro děti, mládež i  celé rodiny, které 
se věnují hudbě, divadlu, poezii nebo 
tanci. Speciálně pro ty, kteří by rádi své 
společné rodinné tvoření, hraní, zpí-
vání či jiné aktivity někde předvedli,“ 
pokračuje Dana Radová.

Přínosem pro obě strany pak má být 
propojení Domu na půl cesty se vzni-
kajícím kulturně-komunitním cent-
rem. Mladí lidé bez rodin dostanou 
svoji první šanci na startovací bydlení 
a  možnost zúčastnit se kulturně-ko-
munitního života v areálu. Zároveň se 
nabízí jejich zapojení do práce v cen-
tru a také při péči o zahradní část, ve 
které by se měla objevit i malá domácí 
zvířátka.

Čtyři dotace v jednom
Ve dvoře za Korunou však stejným 
tempem vyrůstají i  další dvě stavby. 
Na Dům na půl cesty naváže budo-
va Policie České republiky, která sem 
přestěhuje služebnu z  nevyhovujících 

prostor v  blízkosti motokárové dráhy 
na Výpadové ulici. „Policie se vrátí do 
středu naší městské části a  bude do-
stupnější pro občany. Dojde také k po-
sílení bezpečnosti v centru Radotína,“ 
uvádí starosta Karel Hanzlík, kterému 
se pro výstavbu služebny policie poda-
řilo zajistit finanční prostředky z kapi-
toly Bezpečnost z  rozpočtu hlavního 
města Prahy. 

Poslední stavbou v areálu je moder-
ní budova Základní umělecké školy 
Klementa Slavického. Zázemí zde na-
lezne taneční a výtvarný obor, vznikne 
v ní i prostor pro výuku nauky a hu-
dební přehrávky. Finanční prostředky 
na tuto část komplexu jsou výsled-
kem dohody místostarosty Miroslava 
Knotka s radním pro školství hlavního 
města Prahy Vítem Šimralem a  ře-
ditelkou odboru školství magistrátu 
Lenkou Němcovou. Došlo tak k  uni-
kátnímu vícezdrojovému financování 
spojením čtyř druhů dotací. „To jsou 
naše plány a sny. Jejich realizace bude 
také trochu záležet na tom, jak se po-
vede prosadit naši žádost o  provozní 
grant z  dotačního titulu pražského 
fondu Evropské unie nebo jak se nám 
podaří získat sponzorské dary. Držme 
si palce,“ uzavírá Dana Radová. 

(kor)

Vznikají další díly Kulturní přestávky

Přestávky jsou důležité ve ško-
le i  při práci. Jestli se chcete 
příjemně kulturně občerstvit, 

nečtěte zprávy, ale udělejte si kávu 
nebo čaj a zapněte k tomu již druhou 
desetiminutovou Kulturní přestávku 
z Koruny. Doufáme, že vás pobavíme 
díky našim „hostům“ a  jejich moud-
rým slovům nebo potěšíme pohádkou, 
a ukážeme vám i něco z radotínského 
života v  rouškách. A  také zavzpomí-
náme na minulé pořady. Přestávkami 
provází radotínská sousedka Milada 
Čechová a můžete je vidět a slyšet na 
facebookové stránce Kulturního stře-

diska U  Koruny nebo městské části 
Radotín, na radotínských interneto-
vých stránkách či přímo na kanálu 
YouTube. První díl Kulturní přestáv-
ky z  Koruny zve na setkání s  Janem 
Werichem a jeho bajkou Lev a notes. 
Doporučujeme vyslechnout tuto kou-
zelně vtipnou, méně známou bajku 
z knihy pohádek pro dospělé Deodu-
ši. Druhý díl je spojen s Ivanem Krau-
sem a  jeho knížkou Ve vlastních ná-
zorech se shodnu s každým. Jeho skeč 
na téma moc nás velmi pobaví, i když 
není moc veselý. 

Dana Radová

ZUŠ pořádá přijímací 
talentové zkoušky

Základní umělecká škola Kle-
menta Slavického zve k  přijí-
macím talentovým zkouškám 

děti od šesti let do všech nabízených 
oborů: hudebního, tanečního (od čtyř 
let), výtvarného a literárně-dramatic-
kého. Informace o  jednotlivých obo-
rech a  zaměřeních je možné nalézt 
na webových stránkách školy www.
zusradotin.cz. Přijímací zkoušky se 
konají v  týdnu od 12. do 19. června 
v  prostorách Kulturního střediska 
U Koruny. 

(pet)

Knihovna má přísný režim, knihy ale půjčuje
V prvním dubnovém uvolňovacím harmonogramu česká vláda místní knihovny vůbec nezmínila. Pak najednou dostaly rychle 
zelenou, takže i radotínská knihovna se už 29. dubna otevřela veřejnosti. „Od začátku máme nastavený přísný režim, aby se 
knihy nestaly zdrojem přenosu koronaviru,“ říká Irena Farníková, vedoucí radotínské knihovny. Pracovnice knihovny používají 
při kontaktu se čtenáři nejen roušky a rukavice, ale navíc také obličejové štíty. „Bát se chodit do knihovny určitě není namístě. 
Přijďte se přesvědčit. Pravidla jsme nastavili tak, abychom eliminovali všechna možná rizika,“ vysvětluje Irena Farníková. 
Návštěvní doba knihovny se nezměnila: v pondělí, středu a ve čtvrtek má otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.

10 zásad půjčování knih 
v době trvání rizika nákazy:
1   Omezený provoz umožňuje 

pouze vracení a  půjčení knih, 
dokumenty nelze půjčovat pre-
zenčně v  rámci knihovny. Není 
možné ani využívat prostory ke 
studiu, sociální zázemí či auto-
mat na kávu.

2   Nejde používat počítače určené 
k  prohlížení internetu pro veřej-
nost ani tisk či skenování doku-
mentů.

3   Čtenáři by měli v maximální míře 
využívat rezervaci knih prostřed-
nictvím on-line katalogu.

4   Pokud čtenář nepoužívá on-line 
katalog, měl by si předem sepsat 
seznam žádaných knih. Knihov-
nice je připraví tak, aby se mini-
malizovala doba pobytu v  pro-
storu půjčovny.

5   Čtenáři si mohou půjčit i více než 
deset svazků najednou, výpůjční 
doba je prodloužena na dva měsíce.

6   V  knihovně se může najednou 
nacházet maximálně osm čtenářů, 
ti musí dodržovat řádné rozestupy. 
Odstupy nemusí zachovávat osoby 
sdílející společnou domácnost.

7   U vstupu do knihovny návštěvník 
provede dezinfekci rukou. Vstup 

je povolen pouze s rouškou zakrý-
vající nos a ústa.

8   Pokud máte rýmu, kašel či jiné 
respirační onemocnění, odložte 
návštěvu knihovny na jindy.

9   Vrácené knihy čtenáři odkládají 
do vyhrazeného prostoru v  půj-
čovně, kde zůstanou po dobu pěti 
dnů do dalšího půjčení či založení 
do knihovního regálu.

10  Prostor půjčovny je vždy v  noci 
dezinfikován generátorem ozónu. 
Knihovnice ošetřují plochy 
výpůjčních pultů pravidelně dez-
infekčním sprejem.

(kni)

Hned vedle staré budovy Koruny už vyrůstá její nová část. V přízemí bude Hned vedle staré budovy Koruny už vyrůstá její nová část. V přízemí bude 
sídlit informační kancelář celého areálu.sídlit informační kancelář celého areálu.
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Místostarosta Miroslav Knotek na dvoře – pravá část za ním patří Domu na Místostarosta Miroslav Knotek na dvoře – pravá část za ním patří Domu na 
půl cesty a Koruně, levá policii a umělecké škole. půl cesty a Koruně, levá policii a umělecké škole. 
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Knihovnice používají štíty i roušky.Knihovnice používají štíty i roušky.
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Zpátky po třech letech: 
softbalisté začínají extraligu

Radotínský triatlon 
se letos koná 
posedmé

Ve Vindyšově továrně 
závodil Roman Kreuziger

Sportovci se vrátili 
k tréninkům

Radotínští softbalisté skončili loni druzí ve druhé nejvyšší soutěži, vrátili 
se po tříleté odmlce mezi elitu a 6. června je čekají první zápasy v extra-
lize. Start soutěže se kvůli epidemii o dva měsíce opozdil.

Hned v  prvním kole navíc 
Radotín přivítá na svém hřišti 
Žraloky z  jihočeských Lede-

nic, kteří letos obhajují extraligový 
titul. „Pro řadu našich hráčů a obecně 
pro celý radotínský klub je návrat do 
nejvyšší soutěže malou slávou. Naším 
hlavním cílem je zahrát si co nejvíce 
kvalitních zápasů proti nejlepším 
českým týmům,“ říká Václav Mudra, 
místopředseda radotínského klubu. 
Zároveň se netají ambicí postoupit do 
play-off, ve kterém se o titul porve šest 
nejlepších týmů. Pomoci mají i  hráči 
ze zahraničí, což ale znesnadňuje sou-
časná koronavirová epidemie. 

Softbalovou extraligu bude v  letoš-
ním roce hrát deset týmů. O dva více 
než loni. Kostru radotínského druž-
stva opět vytvoří spojení zdejšího 
týmu s  mužstvem Kotlářky Praha. 
Softbalisté tak budou stejně jako v loň-

Prodejna se servisem kol Ski a Bike 
Centrum Radotín poskytla 
zázemí nejúspěšnějšímu sil-

ničnímu závodníkovi posledních let 
Romanu Kreuzigerovi. Jelikož koro-
navirová opatření zrušila cyklistům 
řadu závodů, měřili své síly alespoň na 
dálku – v  sedle svých kol připojených 
k počítači. „Roman Kreuziger se u nás 
v  bývalé Vindyšově továrně účastnil 
dvou virtuálních podniků, ve kterých 
měřil své síly s  ostatními nejlepšími 
cyklisty současnosti. A pokud vše dobře 
dopadne, zúčastní se i společné zářijové 
vyjížďky, kterou pravidelně chystáme 
pro naše klienty,“ říká Lukáš Princ, spo-
lumajitel Ski a Bike Centra Radotín.

(buč)

Spolu s  uvolňováním koronavi-
rových opatření se radotínští 
sportovci vrátili do zajetých 

kolejí. V půlce května se otevřela spor-
tovní hala a také ostatní sportoviště –  

Ve čtvrtek 18. června v  pravé 
poledne odstartuje už sedmý 
ročník radotínského triat-

lonu pro děti a  mládež. Start a  cíl je 
tradičně na biotopu, kde se odehraje 
plavecká a  běžecká část. Na cykli-
stický úsek se sportovci vydají po 
okolních cyklostezkách. Účastnit se 
mohou děti narozené mezi roky 2005 
až 2012. Na nejmladší čeká plavání 

ském roce hrát pod hlavičkou RSKK 
Tunnellers. Tým povede jako hrající 
trenér Martin Češpiva a  mělo by jej 
posílit hned několik hráčů s bohatými 
extraligovými zkušenostmi. „V  nad-
hazovacím kruhu se jako jednička 
objeví nestárnoucí Aleš Jetmar, který 
s  Radotínem získal v  roce 2006 titul 
a během uplynulé sezony byl největší 
oporou našeho celku. Nastupující 
mladou generaci pak reprezentují Dan 
Michálek a Vít Orálek, kteří by ve své 
extraligové premiéře měli především 
sbírat zkušenosti. Oba si svými dosa-
vadními výkony svoji šanci určitě 
zaslouží,“ uvádí Václav Mudra. 

V  tunelářském dresu už se naopak 
nepředstaví trio německých reprezen-
tantů Walther, Dütjer a Schwan, kteří 
v loňské sezoně pomáhali s postupem 
do extraligy. Radotínský tým jed-
nal o  nových zahraničních posilách 

z Izraele a v plánu měl i angažmá nad-
hazovače z  Nového Zélandu. „Nerad 
bych v tomto ohledu předbíhal, vzhle-
dem k momentální celosvětové situaci 
není nic jisté,“ vysvětluje Mudra.

Zimní příprava radotínských soft-
balistů se s postupem do extraligy moc 
nezměnila. Základem bylo kondiční 
cvičení pod vedením Tomáše Belady 
a  pálkařská příprava pod dohledem 
Marka Malého. „Největší rozdíl mezi 
extraligou a druhou ligou není ani tak 
v úrovni nadhazovačů, ale především 
v  kvalitě pálkařů. Sestavy týmů jsou 
proto mnohem vyrovnanější,“ uzavírá 
Václav Mudra. 

(buč)
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Radotínští softbalisté startují druhou sezonu jako tým RSKK Tunnellers. Síly v něm spojují s hráči Kotlářky a obě hřiště Radotínští softbalisté startují druhou sezonu jako tým RSKK Tunnellers. Síly v něm spojují s hráči Kotlářky a obě hřiště 
jsou dopravně propojeny tunely. Proto přijali název Tunnellers.jsou dopravně propojeny tunely. Proto přijali název Tunnellers.

Společnou přípravu zahájili atleti. Společnou přípravu zahájili atleti. 
V černém běží Martin Hrdoušek, V černém běží Martin Hrdoušek, 
loňský finalista republikového loňský finalista republikového 
šampionátu do 22 let v závodě na šampionátu do 22 let v závodě na 
400 metrů překážek, v zeleném je 400 metrů překážek, v zeleném je 
Martin Olšanský, letošní účastník Martin Olšanský, letošní účastník 
mistrovství republiky mužů v běhu mistrovství republiky mužů v běhu 
na 800 metrů.na 800 metrů.

Červnový triatlon pro malé sportovce patří mezi tradiční akce na biotopu.Červnový triatlon pro malé sportovce patří mezi tradiční akce na biotopu.

Malí basketbalisté na jednom z prvních tréninků po znovuotevření sportovní Malí basketbalisté na jednom z prvních tréninků po znovuotevření sportovní 
haly. V radotínském krytém stánku však panují přísná hygienická opatření haly. V radotínském krytém stánku však panují přísná hygienická opatření 
a také zdejší bufet zůstal po většinu května uzavřený.a také zdejší bufet zůstal po většinu května uzavřený.Roman Kreuziger během závodu v RadotíněRoman Kreuziger během závodu v Radotíně

Pokračuje nábor dívek

Nejen samotný extraligový tým mužů, ale celý radotínský softbalový oddíl 
prochází v posledních letech zásadní proměnou. Rozšířil práci s mládeží, 
nábor dětí se daří hlavně mezi chlapci, dívek je však i nadále málo. Tým 
proto hledá především malé zájemkyně o softbal školního i předškol-
ního věku. Více informací je možné získat zasláním zprávy na e-mailovou 
adresu m.rericha@seznam.cz.

Extraligové týmy pro 
sezonu 2020
• RSKK Tunnellers
• Žraloci Ledenice
• Locos Břeclav
• Painbusters Most
• Sportclub 80 Chomutov
• Spectrum Praha
• Hroši Havlíčkův Brod
• Tempo Praha
• Eagles Praha
• SK Joudrs Praha

dlouhé 40 metrů, tříkilometrová jízda 
na kole a  kilometrový běh. Nejstarší 
musí zvládnout 150 metrů ve vodě, 
šest kilometrů v sedle kola a na závěr 
poběží dvoukilometrovou trasu. Triat-
lon pořádá Radotínská o. p. s. společně 
s místní základní školou.

Více informací na 
www.biotopradotin.cz. (red)

atletický a  fotbalový areál, sousední 
volejbalová hřiště, do přípravy se pus-
tili rovněž lakrosisté a softbalisté všech 
kategorií. 

(buč)
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