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Školka se rozroste

Radotínské brownfields dostanou novou tvář

Oblast Benátek zklidněna Mobiliář bude 
v létě hotov

Mimořádné červencové vydání pro Radotín

Prostor bývalé čističky odpadních 
vod (ČOV) v těsné blízkosti areálu 
radotínské základní školy skrýval ob-
rovské nebezpečí, především pro děti. 
Budovy sloužily pro přespávání bezdo-
movců, pro pálení kabelů a další někdy 
až nezákonné činnosti.

Snahu městské části vyřešit neuspo-
kojivou situaci brzdilo komplikované 

majetkové vlastnictví pozemků, bu-
dov a podniku v likvidaci. V devade-
sátých letech přišel starosta Ing. Jiří 
Holub s nápadem přestavby nádrží 

a budov na koupaliště, tato myšlenka 
však nebyla realizována z již uvede-
ných důvodů. 

V průběhu roku 2008 městská část 
ve spolupráci se správou majetku 
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) 
dořešila všechny majetkové potíže 
a podařilo se prosadit likvidaci této 
nejnebezpečnější lokality v Radotíně, 

která se uskutečnila během loňských 
prázdnin. Od roku 2008 začalo vedení 
Městské části Praha 16 řešit, jak dál 
naložit s tímto revitalizovaným pro-

storem nacházejícím se v těsné blíz-
kosti školního a sportovního areálu. 

Ve hře byly dvě varianty. První, kla-
sická parková úprava, jež ale v těsném 
sousedství Berounky a cesty kolem ní 
ztrácí na zajímavosti. S druhým návr-
hem přišel architekt Jan Schlitz, v té 
době spolupracující s městskou částí 
na projektu Místo u řeky. Koupací 

jezero, tzv. biotop, získal podporu ve-
dení radnice a prošel i jednáním v ko-
misích stavební a životního prostředí. 

Stejně jako v jiných částech Prahy 
vzrostl i v Radotíně zájem rodičů 
o umístění dětí do mateřské školy do té 
míry, že by nebylo možné všechny uspo-
kojit, pokud by se Městská část Praha 16 
nerozhodla rozšířit prostory školky.

Další navýšení počtu dětí ve třídách 
už situaci nemohlo vyřešit, počet po-
daných přihlášek dětí z Radotína šel 
vysoko nad kapacitu radotínských 
předškolních zařízení v jejich dosa-
vadní podobě. Vedle formální úpra-
vy, pro kterou bylo na magistrátním 
rejstříku škol zažádáno pro školní rok 
2010/2011 o navýšení kapacity v Ma-
teřské škole Praha – Radotín (MŠ), 
náměstí Osvoboditelů 1367, z původ-
ních 255 dětí na 310 dětí v mateřské 
škole a z 270 jídel na 320 jídel v její 
školní jídelně, tedy bylo třeba reálně 
najít prostor pro dvě nové třídy.

Volba padla na první patro budovy 
bývalých jeslí, která je dnes známa 
spíše jako „Petrklíč“. Kromě zmíněného 
občanského sdružení a praktické školy 
v tomto objektu doposud sídlila i odnož 
Základní umělecké školy Klementa Sla-
vického (ZUŠ). Ta jediná se bude muset 
stěhovat - taneční obor se přemístí do 
prostor Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny, keramická tvorba 
pak bude využívat zázemí dílny v zá-
kladní škole. Současně vedení radnice 

začalo jednat se zřizovatelem ZUŠ, od-
borem školství Magistrátu hl. m. Prahy, 
o přístavbě hlavní budovy školy tak, 
aby oba zmíněné obory měly zázemí 
ve „svém“. „Sešel jsem se s náměstkyní 
primátora Ing. Kousalíkovou a vedoucí 
oddělení krajského školství Mgr. Něm-
covou a informoval jsem je o těchto 
změnách. Spolupráce se základní 
uměleckou školou je vynikající a školu 
bereme jako naši 
„zušku“. Řešení roz-
šíření prostor budovy 
umělecké školy, která 
je v majetku Městské 
části Praha 16, je jed-
nou z priorit školství 
pro nadcházející vo-
lební období,“ uvedl 
1. zástupce starosty 
Mgr. Miroslav Kno-
tek (ODS). 

V  u v o l n ě n ý c h 
prostorech proběh-
ne během léta re-
konstrukce, jejímž 
cílem je vybudování dvou tříd MŠ 
pro celkem 40 dětí a veškerého po-
třebného sociálního zázemí. Z výbě-
rového řízení, v němž bylo osloveno 
pět stavebních firem a další se při-
hlásily na základě zveřejnění výzvy, 
vyšla vítězně firma ALBET stavební, 

s.r.o. Důležitou podmínkou pro všech-
ny zúčastněné bylo dodržet termín 
dokončení veškerých prací a předání 
nových prostor k 15. srpnu 2010.

„Vzhledem k tomu, že péče o ro-
dinu je jednou z hlavních priorit 
zastupitelů za ODS, rozhodlo se 
vedení radnice pro tuto nemalou 
investici, která zpočátku bude zahr-
novat i platy čtyř nových učitelek. 
Mzdové prostředky od magistrátu 
pak budou dorovnány od ledna roku 
2011. V příštích letech, s výstavbou 

radotínského centra, bude postupně 
adaptována celá budova bývalých jes-
lí na mateřskou školu. Radotín se tak 
vyhne starostem, které mají radnice 
s developerskými projekty, kde se se 
zřizováním nových školek nepočítá,“ 
dodává na závěr Knotek.

„Pořád mi kolem domu v obytné 
zástavbě jezdí spousta aut a přitom 
před domem ani nezaparkuji,“ ozývá 
se v Radotíně v poslední době stále 
častěji s nárůstem dopravy a snahou 
některých řidičů zkrátit si cestu o pár 
minut průjezdem bočními ulicemi.

V červnu se Městské části Praha 16 
podařilo zastavit tyto snahy v oblasti 
Benátek, dosud zatěžované zkracová-
ním si cesty místo zaplněnou Výpado-
vou ulicemi Věštínská a Matějovského. 
Zjednosměrněním sice krátkého, ale 
klíčového úseku Věštínské mezi Matě-
jovského a Kraslickou ulicí se odřízla 

Od poloviny června se v Radotíně ob-
jevují prvky nového mobiliáře. Koncem 
měsíce byla zcela dokončena instalace 
směrovek na důležité cíle, květinových 
košů a laviček, další součásti by měly 
být hotovy během prázdnin.

Kompletní proměna se týká oblasti 
vlakového a autobusového nádraží 
a okolí kostela a radnice. S realizací je 
však spojeno nepohodlí - kvůli de-
montáži stávajícího vybavení a pří-
pravným zemním pracím byla omeze-

   V roce 2007 byla uskutečněna v oblasti 
Sídliště a v části ulice Karlická, vedoucí 
od této lokality směrem na Černošice, 
rekonstrukce a výstavba splaškové a deš-
ťové kanalizace, rozvod plynu a vody.

Součástí této výstavby technické 
vybavenosti (TV), která co do objemu 
finančních prostředků a náročnosti 
z hlediska omezení dopravy z Pobe-
rouní patřila mezi nejsložitější a nej-
větší etapy výstavby TV v Radotíně, 
byla i pěší propojení mezi jednotli-
vými domy. Finanční prostředky na 

tyto cesty nebyly součástí investice 
hl. m. Prahy, vedení MČ Praha 16 se je 
podařilo získat z dotačního programu 
Ministerstva financí ČR. 

V průběhu výstavby komunikací 
na Sídlišti vznikl návrh na rozšíření 
parkovacích ploch v této oblasti. Si-
tuace s parkováním je v Radotíně rok 
od roku složitější. Příval aut ze Stře-
dočeského kraje zaplavuje centrum 
městské části v okolí vlakového ná-
draží, náměstí Osvoboditelů i Sídliště. 

Rozšíření parkování a pěších 
propojení na Sídlišti

Oproti zaběhlým redakčním zvyklos-
tem z předcházejících let, kdy jste v ob-
dobí měsíců července a srpna dostali do 
schránek jedno prázdninové vydání No-
vin Prahy 16, děláme výjimku z důvodu 
velkého množství podstatných informací 
a i na základě četných dotazů na některé 
plánované akce, která radotínská radnice 
připravuje právě na letní měsíce. Chceme 
tak především občanům z levého břehu 
Berounky podat co nejaktuálnější servis 
zpráv z Městské části Praha 16. Pomyslné 
redakční prázdniny se tak letos nekonají. 

Č er vencov ý m v ydá n í m bychom 
chtěli hlavně uklidnit například rodiče 
dětí, které by měly nastoupit v září do 
mateřské školy. Převis poptávky nad 
nabídkou na umístění, zjištěný na kon-
ci dubna a upřesněný počtem odkladů 
školní docházky v průběhu června, bude 
operativně vyřešen ke spokojenosti všech 
radotínských žadatelů, kteří byli se svými 
ratolestmi u zápisu. O tom již blíže člá-
nek „Školka se rozroste“.

Debatu určitě vzbudila dopravní opat-
ření v oblasti Na Benátkách, tak jak je to 
u nově zaváděných věcí již pravidlem. 
Zjedosměrnění další části ulice Věštín-
ské a celé ulice U Jankovky je další krok 
ke zklidňování lokality. Podobný případ 
úpravy dopravního režimu na místních 
komunikacích není v Radotíně ojedinělý 
a již se historicky osvědčil především 
v oblasti kolem sokolovny, na Lahovské  
nebo v okolí základní školy. Úpravou se 
vyřeší dopravně nebezpečná místa a zá-
roveň se legalizuje parkování na komuni-
kaci, kde při obousměrném provozu šířka 
vozovky nesplňovala limit pro odstavení 
vozidla a řidič se při nerespektování to-
hoto pravidla vystavoval možnému posti-
hu od strážníků městské policie. V těchto 
případech však existuje dle dohody určitá 
benevolence v případě, že zaparkované 
auto nebrání plynulosti silniční dopravy. 
Více v textu nazvaném „Oblast Benátek 
zklidněna“. Zástupce samosprávy nyní 
ještě čeká složité komplexní řešení par-
kování na území Radotína, jelikož ně-
které lokality (viz plocha před prodejnou 
Albert) slouží jako záchytné parkoviště 
pro řidiče z Prahy – západ.

Velký zájem o informace je v případě 
revitalizovaného pozemku bývalého are-
álu čističky odpadních vod za II. stupněm 
základní školy. Této záležitosti je věnován 
zajímavý článek „Radotínské brownfields 
dostanou novou tvář“. Nezasvěceným 
mohu podat informaci, že jestli vše pro-
běhne podle předpokladů, tak napřesrok 
bychom se zde mohli koupat v přírodním 
biotopu – jezírku s potřebným zázemím. 
Krásné léto a čas dovolených!

K o m u n á l n í 
volby se pozvolna 
blíží a politické 
strany a skupiny 
l idí  př ipravují 
svoje programy 
a taktiku, jak svo-
je spoluobčany 
oslovit. Mnozí 

z nich se snaží poučit z květnových 
parlamentních voleb. Myslím však, 
že volit „svoje“ zástupce do místních 
zastupitelstev je pro občany daleko 
adresnější než v prvém případě, už 
z důvodu, že každý má možnost vidět, 
co se v předchozím funkčním období 
v místě podařilo či nikoliv nebo jak 
dotyčný kandidát vystupuje. Proto vo-
lební komunální programy a předvo-
lební rétorika bývá věcná a korektní. 

Dost mne proto překvapilo počíná-
ní určité skupiny lidí, kteří zakládají 
v Radotíně sdružení jedné z „úspěš-
ných květnových“ politických stran 
a programovou prázdnotu vyplňují 
zaručenými informacemi ve stylu 
jedna paní povídala. Že vznikl 
politický konkurent, je v demokratic-
ké společnosti v pořádku, splňuje-li 
kritéria, o nichž jsem již psal – věc-
nost a korektnost, a to především pro 
občany, jelikož mají možnost výbě-
ru. Udivilo mě však to, že se jedná 
o lidi, kteří v předcházejícím období 
s radotínskou radnicí spolupracovali 
nad některými otázkami výstavby 
dopravních staveb silničního okruhu. 
Tato skupina si určitě nemůže stěžo-
vat na nekorektní přístup zástupců 
samosprávy, že by nedostávala poža-
dované informace nebo že bychom 
zpochybňovali od nich získané pod-
něty. Ale k věci. Někteří zástupci této 
skupiny si vzali na „paškál“ kultivaci 
bývalého problematického průmys-
lového areálu při ulici U Jankovky 
a výstavbu haly, kde je dnes prodej-
na sportovního zboží firmy Adidas. 
Především v případě výstavby haly 
hovoří o domnělém „klientelizmu“ 
mezi radnicí a investorem. Věci se 
mají následovně. Investor stavěl pře-
vážnou část haly bez stavebního po-
volení, jelikož v termínu nedodal ně-
která souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů. Z důvodu, že neuposlechl 
výzvy k přerušení činnosti, byla firmě 
odborem výstavby udělena pokuta 
čtvrt milionu Kč (v porovnáním s tím 
připomínám např. pokutu uloženou 
firmě Metrostav báňským úřadem za 
loňské propadnutí části tunelového 



Vzpomínka na Hanu Žižkovou
dem. Narodila se 6. 6. 1948. Vedle SOU 
Dopravního podniku Praha a SOU 
obchodního absolvovala doplňkové 
pedagogické studium na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
   Od roku 1967 pracovala jako elektro-
mechanička v Dopravním podniku hl. 
m. Prahy. V roce 1979 nastoupila do 
Drobného zboží Praha, kde za 13 let pro-
šla funkcemi prodavačky, zástupkyně ve-
doucí, vedoucí, samostatného inventur-
níka a mistra odborné výchovy. V letech 
1991 a 1992 pracovala v Pražské komisi 
pro privatizaci národního majetku. 
   Další pracovní působení Hany Žižko-
vé je spojeno s radotínskou radnicí. Od 
roku 1992 byla tajemnicí úřadu, v lis-
topadu 1998 byla zvolena zástupkyní 
starosty a současně členkou Zastupi-
telstva hlavního města Prahy. V dalším 
volebním období (2002-2006) zastávala 
funkci radotínské starostky. Po svém 
zvolení do pražského zastupitelstva 
byla nominována na funkci náměstky-
ně primátora pro oblast školství a záro-
veň nadále působila v radotínské radě, 
do níž byla poprvé zvolena již ve vol-
bách v roce 1990 za Občanské fórum.
   Do komunální politiky totiž vstoupila 
už v roce 1991, kdy se stala zakládající 
členkou Občanské demokratické strany 
v Radotíně. Místní sdružení ODS vedla 
po starostovi Ing. Jiřím Holubovi.

   Tak jako každý rok si Rada městské 
části Praha 16 i letos připomněla výročí 
náhlého úmrtí bývalé radotínské sta-
rostky a náměstkyně pražského primá-
tora Hany Žižkové, od něhož v neděli 
27. června uplynuly již tři roky.
   Hana Žižková zemřela po těžké ne-
moci ve středu 27. června 2007 - sedm 
měsíců poté, co byla zvolena do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy. Má-
lokdo v Radotíně v té době něco tušil 
o jejích zdravotních problémech. Pou-

ze její rodina a někteří z blízkých spo-
lupracovníků o nich věděli. Ona sama 
je považovala za malicherné. 
   Tato vzácná žena vynikala skrom-
ností, pracovitostí a úctou ke všem li-

Policejní školkaÚMČ Praha 16 se dlouhodobě a sys-
tematicky věnuje problematice preven-
ce kriminality, kdy v rámci této oblasti 
pořádá akce zaměřené na všechny věko-
vé vrstvy obyvatelstva. 

Po besedách s pracovníky Městské 
policie hl. m. Pra-
hy, útvaru situační 
prevence, zamě-
řené na jednotlivé 
d r u h y  t r e s t n é 
činnosti s důra-
zem na prevenci 
v různých oblas-
tech určené pro 
širokou veřejnost 
a po akci Bezpeč-
né jaro, které bylo 
s v ý m  o b s a h e m 
z a m ě ř e n o  p ř e -
devším na žáky 
zá k ladních škol 
a jejich bezpečné 
a správné cho-
vání v silničním 
provozu, se poda-
řilo úřadu v úzké 
spolupráci s pra-
cov n í k y Pol ic ie 
ČR, prevent ivně 
informačního od-
dělení  Krajského 
ředitelství policie 
hl. m. Prahy, uspořádat a organizačně 
zaštítit i konání akce cílené na děti 
v mateřských školách. Zábavnou 

a poutavou formou byly tak naši 
nejmladší „spoluobčané“ seznámeni 
nejen s prací jednotlivých složek Po-

licie ČR, ale i se správným chováním 
v dopravním provozu, významem zá-
kladních dopravních značek nebo jak 

postupovat při kontaktu s nebezpeč-
nými látkami a nebezpečnými nálezy 
počínaje nálezem pyrotechniky a po-
hozenou injekční jehlou a stříkačkou 
konče či jak se zachovat při obtěžování 
ze strany cizích lidí. Velký zájem mezi 
dětmi samozřejmě vzbudila i prohlíd-
ka policejní výstroje včetně prohlídky 
služebního vozidla PČR. Na závěr byly 
děti za svou pozornost odměněny 
sladkostí a drobnými dárečky.

Vzhledem k okolnosti, že se jedna-
lo o první akci svého druhu v našem 
obvodu, byla do akce zapojena pouze 
Mateřská škola na náměstí Osvo-
boditelů, kdy byl zjišťován rozsah 
spolupráce dětí a jejich reakce na 
připravený program. S přihlédnutím 
k úspěchu, který bylo možno vyčíst 
jak z rozzářených dětských tváří, tak 
i z komentářů pedagogických pra-
covníků, byla s ředitelkou MŠ Věrou 
Rohlíkovu domluvena další spoluprá-
ce, která vyústí v pořádání obdob-
ných programů pro nejmenší děti se 
zahrnutím všech školek v Radotíně.

Je možno konstatovat, že právě 
forma obdobné spolupráce s Policií 
ČR pomáhá u dětí  vyvolat pozitivní 
myšlení ve vztahu k této složce a při-
náší ovoce v podobě zvýšení důvěry 
k práci policie, tak i základní infor-
mace, jak se bezpečně chovat ve světě 
nás dospělých.

Dagmar Součková Mikolášková

Mikrobusy na zavolání s asistencí
Od prvního prázdninového dne 

funguje v pražské městské hromadné 
dopravě nová služba zajišťující přepra-
vu občanů se zdravotním postižením 
s možností asistence před zahájením 
a po ukončení přepravy. Zprovoznila ji 
organizace Ropid ve spolupráci s Hlav-
ním městem Prahou a Národní radou 
zdravotně postižených a využívat ji mo-
hou držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. 

Až do zprovoznění této novinky byla 
v Praze provozována doprava zdravot-
ně postižených osob mikrobusy na 
zavolání s velmi kladnou odezvou, 
o čemž svědčí její rostoucí využívání. 
Vyhodnocení potvrdilo, že podobný 
druh služby v Praze dosud chyběl. 
Ukázalo se také, že je potřebné ji 
jednak posílit a jednak řešit velmi roz-
dílné potřeby uživatelů, zejména těch 
s vyšším stupněm postižení. V těchto 

případech je totiž 
zájemcům o pře-
pravu nezby tné 
p o s k y t n o u t 
pomoc jak před 
vlastní přepravou, 
tak i bezprostřed-
ně po jejím ukon-
čení.

A s i s t e n c e  j e 
u  t é t o  s l u ž b y 
p o s k y t o v á n a 
ce s t uj íc í mu na 
vyžádání a rozu-
mí se jí pomoc 
n e z b y t n á  p r o 
využití nabídky 
přepravy. Pomoc 
je umožněna v případě potřeby již 
z místnosti výchozího objektu až do 
vozidla a z vozidla do místnosti v cí-

lovém objektu. Zahrnuje například 
přesuny z lůžka na vozík a zpět, po-
hyb a přesun s vozíkem k vozidlu, po-

moc při oblékání a svlékání, při na-
stupování a vystupování, pomoc při 
manipulaci se speciálními dýchacími 

přístroji a u cestujících se 3. a 4. stup-
něm zdravotního postižení i pomoc 
při jejich toaletních a hygienických 
potřebách. „Cílem služby je zvýšit 
dostupnost nabídky přepravy i ces-
tujícím s vyšším stupněm postižení 
a tím zlepšit podmínky pro setrvání 
v přirozeném prostředí vlastního 
domova. Dopravu jsme rozšířili právě 
o služby, o které nás postižení lidé 
ve svých dopisech často žádali. Jsem 
přesvědčen, že Praha v tomto ohledu 
poskytuje už velmi kvalitní přepravu 
pro seniory a postižené lidi a v tomto 
trendu chce pokračovat,“ říká hlavní 
iniciátor a radní hlavního města Pra-
hy pro sociální oblast Jiří Janeček. 

Provoz služby bude zajišťován 
5 mikrobusy se speciální úpravou pro 
přepravu vozíků pro invalidy se zve-
dací plošinou, z toho dva mikrobusy 
budou provozovány nepřetržitě. Služ-
ba je zpoplatněna ve výši jednotlivého 
jízdného tarifu PID, tzn. 26 Kč za jed-

nu jízdu po Praze. Přepravu je možné 
objednat i na území obcí přiléhajících 
k hlavnímu městu, které se nacházejí 
v 1. vnějším tarifním pásmu PID, 
tedy například města Říčany, Čer-
nošice, Hostivice nebo Roztoky. Při 
cestě z těchto obcí do Prahy zaplatí 
klient 32 Kč, při cestě pouze po území 
těchto obcí je cena shodná jako v Pra-
ze, tedy 26 Kč. Děti od 10 do 15 let 
uhradí poloviční jízdné.

Jak si službu zajistit?
Telefon: 602 267 040, e-mail:
autodoprava.popelar@centrum.cz 
nebo web www.handicap-transport.cz
Nutné je nahlásit přesné údaje o po-
žadované cestě a zda je vyžadována 
pomoc asistenta. Při samotné cestě 
je možné zapůjčit také různé kom-
penzační pomůcky k přepravě, např. 
autosedačku pro dítě, berle, ortope-
dický vozík nebo schodolez.

Radotínské brownfields...
Loni v lednu proto navštívil starosta 
Mgr. Karel Hanzlík se svým zástup-
cem Mgr. Miroslavem Knotkem a čle-
nem stavební komise Ing. Milanem 
Stodolou dvě koupací jezera na jižní 

Moravě, v té době je-
diné v republice. Pod-
mínkám v Radotíně 
se nejvíce podobalo 
řešení biotopu v Kova-
lovicích, jihozápadně 
od Brna. Čistá voda 
bez chemie v bazénu 
se zeleným nádechem, 
aby se podobal co 
ne j v í c e  r y bn í k ů m 
a  j e z e r ů m ,  opr o t i 
klasickému bazénu mini-
mální údržba a provozní 
náklady. Revitalizace ČOV 
je typický případ území tzv. 
brownfields, jde o ojedinělý 
záměr v Praze a středních 
Čechách. Všechny ty to 

faktory hrály roli při rozhodování ra-
dotínské radnice o určení budoucího 
využití cca 12 000 m2 v blízkosti dru-
hého stupně místní základní školy. 

Městská část Praha 16 společně s in-
vestičním oddělením odboru správy 

m a j e t k u  M H M P  p ř i -
prav uje dok u m e nt a c i 
pro rea l izaci záměru. 
K uvedené spolupráci 
dochází z toho důvodu, 
že pozemky nejsou ve 
svěřené správě městské 
části. Projekt bude podán 
v předpokládané podzim-
ní výzvě pražského fondu 
Konkurenceschopnost i 

a v případě, že nebude úspěšný v rám-
ci evropských peněz, bude investován 
ze strany hlavního města. Radotínští 
občané se tak v každém případě mo-
hou těšit na přírodní koupací biotop, 
který z části uspokojí často opakovaný 
požadavek na vybudování bazénu.

„Tato otázka je v Radotíně poměrně 
dlouhodobá. Jeden z návrhů počítal 
s přístavbou sokolovny a vybudování 
25m bazénu v rámci výstavby nového 
sídliště v 80. letech. Někteří obyvatelé 
se ptají, proč městská část postavila 
halu a ne bazén. Sportovní hala byla 
investičně mnohem méně finančně 
nákladná, provozně je po roce sobě-
stačná a naplněnost v rozmezí září 
až květen je vynikající,“ říká Knotek. 
„Všechny pražské bazény jsou závislé 
na dotacích městských částí nebo ma-
gistrátu. Pro srovnání vstupní investi-
ce do výstavby z Radotína nejbližšího 
aquaparku na Barrandově byla přes 
200 mil. Kč, roční provozní dotace 
je okolo 5 mil. Kč. Praha 16 má asi 
10x nižší rozpočet a mnohonásobně 
menší ekonomickou činnost než Pra-
ha 5. Přírodní koupací biotop se vede-
ní radnice jeví jako přijatelný plán dle 
možností městské části,“ vysvětluje 
1. zástupce radotínského starosty.

Jak funguje „koupací biotop“?
Přírodní koupací jezera pochází 

z Rakouska a Německa. Fungují na 
principu, při němž je zachována 
biologická rovnováha ve vodě, tak 
aby v ní byl stále dostatek kyslí-
ku. Základ tvoří přírodní systém 
využívající rostliny k čištění bez 
pomoci dezinfekčních a chemických 
přípravků. Přírodní koupací biotop, 
často také nazývaný přírodním je-
zírkem, má daný poměr regenerační 
zóny tzv. čisté vodní plochy a mělké 
vody, která je vysázena bahenními, 
vlhkomilnými a vodními rostlinami 
jako jsou orobince, vodní kosatce 
a okrasné trávy. V Čechách se jedná 
z větší části o rákosy či orobince. 
Tento „bazén“ tvoří část pro plavce, 
obvykle hluboká minimálně 2 až 4 
metry, a regenerační zóna, kterou 
tvoří několik různě hlubokých lagun 
s nejrůznějšími vodními rostlinami. 
Část pro neplavce má hloubku do 
jednoho metru a je vysypána obláz-
ky a přechází v část pro plavce, kde 
je hloubka již o mnoho větší. I ta-
kovýto systém je potřeba technicky 
vyřešit. Biotop se podobá akváriu, 
proto je potřeba vodu neustále filtro-
vat a odkalovat, aby biotop nezarostl 
a nezakalil se. Přirozené procesy 
slouží k usnadnění údržby, šetří 
nejen naše zdraví, ale i finanční pro-
středky. Plní funkci jak koupací, tak 
i okrasnou. Tento přírodní prvek je 
k životnímu prostředí šetrný, jelikož 
voda je v něm stále jako v přírodě 
a dopouští se, jen pokud je potřeba, 
převážně v letních obdobích, kdy 
dochází k odpařování.

ve Stromovce ve výši 200 tisíc Kč, 
i třeba z hlediska obecného ohrožení). 
Potřebná stanoviska následně dodal, 
takže stavební povolení bylo dodatečně 
uděleno. Tentýž investor a současný 
majitel areálu však směrem k městské 
části udělal minulý rok velké gesto, 
když upřednostnil prioritní akci pro 
Radotín, a to stavbu protipovodňových 
opatření na ochranu majetku a obyvatel 
v oblasti Na Benátkách, před svými zde 
plánovanými aktivitami. Původně byla 
snaha, z důvodu minimalizace stavební 
zátěže na lidi zde bydlící, obě akce 
dělat ve stejný termín. Především ale 
realizace „protipovodňovek“ byla i co 
se týče potřebného zázemí tak velkou 
akcí, že z technického důvodu ze zá-
měru muselo sejít. Paradoxní je to, že 
protipovodňové zdi vlastníka areálu 
vůbec nechrání a navíc je ještě musí 
strpět na svém pozemku. 

Prosím nezlobte se, ale klientelizmus 
dle mé představy vypadá úplně jinak. 
Nehledě na to, jak se dříve zanedbané 
území, jež nám dělalo spoustu vrásek 
na čele a které ještě před dvěma roky 
vlastnila firma Setos s.r.o., razantně 
kultivuje a je osázeno množstvím zele-
ně. Myslím, že každý, kdo si původní 
podobu pamatuje, musí konstatovat, že 
areál se mění jednoznačně k lepšímu. 
Zákony je však nutno dodržovat. Z vý-
še uvedeného vedla samospráva pouze 
dialog s Odborem výstavby o přiměře-
nosti výše pokuty. Škoda, že se některý 
z „interpretů nesmyslu“ nepřišel ko-
rektně zeptat. Krásné slunné dny.          



Mobiliář bude v létě hotov

Oblast Benátek zklidněna
možnost zneužívat ho pro průjezd vozi-
del odbočkou od tenisu. Navíc tak moh-
lo být legalizováno parkování v tomto 
úseku po pravé straně, které dosud bylo 
v rozporu s pravidly silničního provozu 
(při stání ponechat na obousměrné ko-
munikaci šířku 6 metrů).

Další důležitou úpravou v ulici 
U Jankovky bylo dosaženo téhož 
účelu, a navíc je zde pohyb bezpeč-
nější pro cyklisty, kteří mohou i po 
osazení značek jezdit ulicí obou-
směrně, od Vrážské ve zvláštním 
jízdním pruhu. Změna také vyřešila 
letitý problém na křižovatce Věštín-
ská – U Jankovky, kde se v minu-
losti stala řada nehod kvůli nedání 
přednosti zprava vozidly jedoucími 
vzhůru Věštínskou ulicí.   

Souhrn změn v kostce
»     zjednosměrnění části ulice Věš-

tínské v úseku mezi ulicemi Ma-
tějovského a Kraslická, směrem 
k Penny Marketu,  

» zjednosměrnění ulice U Jankovky 
směrem od Věštínské k Vrážské,

» vyznačení pruhu pro provoz 
cyklistů v protisměru a pruh pro 
parkování v ulici U Jankovky, 

» zúžení vozovky vyznačením vo-
dorovného dopravního značení 
v ulici U Jankovky u výjezdu 
z areálu firmy Pragosound, 

» zamezení průjezdu nákladních 
vozidel v ulicích V Parníku 
a Na Benátkách,

» zkrácení parkovacího pruhu 
a úprava zeleně ve Vrážské u vý-
jezdu z ulice U Jankovky (pro 
bezpečný vjezd na hlavní silnici).

na možnost sezení na několika místech 
v centru v druhé půlce června. „V ně-
kterých momentech jsme nemohli být 
spokojeni s prací dodavatelské firmy, 
především v prodlevě mezi demontáží 
stávajících laviček a umístěním nových 
a také s nedodržením termínu,“ říká 
radotínský starosta Mgr. Karel Hanz-
lík. „Věřím ale, že občané tyto nepří-
jemnosti přijali s pochopením a uvítali 
zbrusu nové prvky v ulicích.“

Vedle již avizovaných součástí no-
vého mobiliáře hrazeného z účelové 
dotace poskytnuté hlavním městem 
Prahou (viz box) je snaha uskutečnit 
jako poslední a také nejsložitější sou-
část nový novinový stánek spojený 
s veřejným WC, který nahradí stáva-
jící trafiku na křižovatce Věštínská – 
Vrážská. „Po zvelebení ploch kolem 
autobusového terminálu včetně vý-

sadby nové zeleně se stánek 
stal posledním hyzdícím 

prvkem. Místo jeho pouhé výměny je 
záměr vrátit do ulic Radotína veřej-
nou toaletu a zajistit náhradu dříve 
zrušených včetně WC v budově vla-
kového nádraží,“ vysvětluje Hanzlík. 
Do vyhlášeného výběrového řízení na 
dodavatele se přihlásily dva subjekty 
a aktuálně probíhá vyhodnocení jejich 
nabídek.

Co všechno je součástí nového mobiliáře?
» lavičky
» odpadkové koše
» stojany na kola
» květinová výzdoba
» plakátovací plochy

» informačně orientační značení 
(směrovky)

» velkoplošné mapy Radotína
» informační tabule při příjezdu
        do MČ

Pasování na čtenáře
Ve středu 2. června byli všichni prv-

ňáci z radotínské školy plni očekávání. 
Chystalo se pro ně totiž slavnostní Paso-
vání na čtenáře. Někteří si možná ještě 
neuměli úplně představit, oč půjde – pil-
ně ale s paní učitelkami připravovali 
malé vystoupení pro rodiče.

Přiblížila se hodina H, kulturní 
středisko Koruna praská ve švech. 

V 17 hodin vše začíná!
Každá ze čtyř prvních tříd se při-

pravila po svém. 1.A se představila 
s dramatickým ztvárněním Červené 
Karkulky podle F. Hrubína, 1.B pak 
ukázala, jak zvládá abecedu. 1.C se 
přidala s dalším pojetím abecedy a 1.D 
s představením Kočičí náměstí. Všich-
ni tleskali, děti měly radost z úspěchu 

a paní učitelky si trochu oddechly. 
Přeci jen u prvňáčků nikdy nevědí, jak 
budou na nové prostředí a velké publi-
kum reagovat. 

Nastal hlavní okamžik deštivého 
podvečera. Pan ředitel přepásaný šer-
pou za zvuku fanfár vstoupil do sálu  
a uvedl obřad přečtením Čtenářského 
slibu. Všechny děti slíbily, že budou 
s knihami hezky zacházet, proto moh-
lo začít očekávané pasování.

Každý žáček prvňáček byl pasován 
panem ředitelem poklepáním koženou 
knihou na rameno, poté dostal od své 
paní učitelky knížku se záložkou se 
slibem čtenáře, pasovací památeční 
listinu a roční průkaz do knihovny.

Celou akci prolnula náležitě slav-
nostní atmosféra. Věříme, že děti na 
ni budou rády vzpomínat a do života 
si odnesou pěkný vztah ke knížkám 
a ke čtení.

Vyvedená neckyáda
Všem divákům i porotě hodnotící 

styl a výtvarné provedení se tak od-
vážní námořníci postarali o dobrou 
zábavu. V tomto směru se asi nejvíc 
osvědčila posádka Dobřichovické stře-
ly, která nedorazila ani tak po hladině, 
jako spíš hluboko pod ní. Poztrácela 
sice mnoho cenných bodů i veškerou 
obuv a skončila beznadějně poslední, 
ale to náladu nevzalo ani jí, ani jejím 
fandům, kteří si oddechli v okamžiku, 
kdy se tato pokojová ponorka konečně 
protáhla cílem.

A kdo dosáhl na stupeň nejvyšší? 
Opět Rosťa Hrych coby Přemysl Oráč 
se svým sobím potahem v doprovodu 
Bivoje, Libuše i Tety. (Volci prý kupo-

divu nebyli k mání, ale kdo může říct, 
že Přemysl neoral právě se sobem?)

Berounšt í vodníci s početnou 
vodnickou omladinou usazenou pod 
vrbou nápadně připomínající palmu 
byli stříbrní, pro bronzový pohár si 
přišli černošičtí Sudyboys, na dalších 
příčkách je následovala sokolnická 
posádka Falkon, Poberounský kata-
marán pod vedením radotínského 
starosty, Air India, osamělý mladičký 
kapitán Mechorost a již zmíněná Dob-
řichovická střela.

K náladě povedeného odpoledne 
a večera pak přispěla i hudba kapel 
Stopaři a Kdoví. Třetí ročník Rado-
tínské neckyády uzavřel na začátku 
července Harmonikafest.

Přehlídka plavidel z dílen zručných 
srandistů zčeřila v sobotu 19. června 
jinak poměrně klidné vody Berounky 
a byla testem pevnosti bránic všech 
přihlížejících, protože smát se opravdu 
bylo čemu! 

A také bylo co obdivovat - v prvé 
řadě ochotu se v nepříliš letním počasí 
řádně omočit. Možná to nebylo v plá-
nu všech závodníků, ale pořadatelé se 
už postarali, aby na koupele došlo. 

Hned první úkol - dojet si přes 
řeku pro startovací číslo - se ukázal 
jako velmi záludný. Lehounké kajaky 
se projevily jako dokonalý nástroj na 
polovičního „eskymáka“. Je pravda, že 
někteří plavci svou stabilitu poněkud 

narušili speciálním pitným režimem 
a další nechtěli nořit nohy do útrob 
lodě, takže se následně ponořili celí. 
A pokud se objevil někdo, kdo vratkou 
loďku bravurně ovládl, záchranáři už 
zařídili, aby se potopil také. (Koho by 
jinak zachraňovali, že?)

Samotnou plavbu od radotínských 
říčních lázní k lávce u kostela většina 
plavidel zvládla bez potápění, přesto 
bylo nutné místy seskočit a přetáh-
nout koráby přes mělčiny. Nejtěžší 
úkol však čekal v cíli, kde bylo třeba 
naházet čtyři balonky do koše zavě-
šeného z lávky, vysoko nad hlubokou 
vodou. Tady mnozí dali přednost 
hodu ze stoje téměř pod vodou před 
střelbou z nestálé paluby.

V centrální části by problém měla do 
budoucna vyřešit realizace projektu 
Centrum Radotín, jehož součástí bude 
i parkovací dům a systém časových 
a rezidenčních stání.
   Obyvatelé Sídliště získají během let-
ních prázdnin díky realizaci projektu 
městské části 35 nových parkovacích 
stání. Všechna budou situována u ob-
jektu, v němž sídlí Oddělení správy 
obecních nemovitostí (dříve Domovní 
správa Radotín). Parkoviště před „do-
movkou“ bude rozšířeno o 7 parko-
vacích míst. Stávající povrchy budou 
zrekonstruovány, parkovací zálivy 
osazeny zatravňovacími dlaždicemi. 
Součástí úprav bude i vybudování 
nového přístupového chodníku. Javor, 
který zde roste, bude přesazen a celá 
plocha bude odvodněna. 

Druhé a větší parkoviště vznikne 
ve dvoře při objektu čp. 1075. Málo 
využívaný prostor tak dostane funkci, 
která obyvatelům Sídliště zjednoduší 
parkování v uzavřeném rezidenčním 
stání. Vybouráním stávajících pří-
střešků a úpravou povrchu vznikne 
28 nových míst. Parkovat se zde bude 
na asfaltu i na zatravňovacích dlaždi-
cích. Celý areál bude osvětlen a uza-
mčen – ve vjezdu budou posuvná vrata 
a nový přístup vznikne propojením 
parkoviště s chodníkem za domem čp. 
1076-1077. Součástí investiční akce je 
i doplnění 3 nových sloupů veřejného 

osvětlení při pěším propojení mezi 
domy čp. 1076-1077 a budovou zdra-
votnického zařízení. 
   Nového vzhledu se dočká i prostor 
před podchodem železniční tratě. 
Od přechodu přes vlečku bude podél 
vlečky vybudován nový chodník ke 

stávající komunikaci podél soba-
lového hřiště. Mezi chodníkem od 
přechodu k podchodu a komunikací 
spojující ulici U Starého stadionu 
a podchod ČD bude zrealizováno ob-
ratiště pro auta svozu komunálního 
odpadu. Nové pěší propojení vznikne 
i od obratiště k hlavnímu parkovišti 
u sportovní haly. 
   Na všechny tyto úpravy, které budou 
sloužit především obyvatelům Sídliště, 

získala městská část investiční pro-
středky ve výši 5 mil. Kč v rámci do-
tačních vztahů hl. m. Prahy z rozpoč-
tové kapitoly dopravní infrastruktury. 
Upraven bude rovněž prostor bývalé-
ho dopravního hřiště, kam se uvažuje 
do budoucna přesunout od sportovní 

haly U-rampu. Díky tomu zde budou 
lepší možnosti pro skateboard nebo 
street bike.
   „Celková částka, kterou se podařilo 
vedení městské části v oblasti Sídliš-
tě a Karlické ulice proinvestovat na 
dopravní infrastruktuře, technické 
vybavenosti a modernizaci objektů 
(především výměna oken), dosahuje 
od roku 2007 více než 140 mil. Kč,“ 
shrnuje starosta Hanzlík.

Rozšíření parkování a pěších propojení na Sídlišti

Knihovna plná fotografií
Místní knihovna Radotín nabízí 

od 19. července do 30. září výstavu 
fotografií radotínské rodačky Marcely 
Haspeklové. Ta sice již dvacet let žije 
a pracuje v Prachaticích, ale protože 
se stále považuje za „Radotíňačku“, 
rozhodla se uspořádat výstavu ve svém 
rodném městě, kde žijí její rodiče a kam 
se stále ráda vrací. 

Kdo je Marcela Haspeklová? Na-
rodila se 16. září 1962 v Radotíně, 
kde také chodila na základní školu 

a gymnázium. Poté vystudova-
la Pedagogickou fakultu Karlovy 
university v Praze. Po promoci na-
stoupila jako učitelka do základní 
školy. V roce 1988 se odstěhovala 
do jižních Čech. Nyní více než dva-
cet let učí na Střední pedagogické 
škole a Vyšší odborné škole soci-
ální v Prachaticích, kde také žije.
Ráda zpívá, je členkou ženského 
komorního sboru Maraveja a Hora 
zdola, režíruje studentský divadelní 

spolek Dutam, ráda cestuje a fotogra-
fuje - v listopadu 2009 proběhla vý-
stava jejích fotografií v Zimní zahradě 
Nové radnice v Prachaticích.



úspěch na zkušenosti svého leadera Michala 
Šimánka, který dokáže ostatní mladé hráče 
zdravě vybudit a vždy určit tu správnou tak-
tiku. Veliký díl úspěchu jde však také na vrub 
výborných nahrávaček, protože bez kvalitní 
nahrávky se ve smíšenkách uspět nedá. 
I v závěrečném turnaji si gymnazisti vedli 
suverénně. Žádný zápas neprohráli a ztratili 
jen 2,5 bodu z dvanácti možných. Můžeme 
tedy konstatovat, že pro letošní rok je putovní 
pohár starosty Městské části Praha 16 v těch 
nejpovolanějších rukou. Osmý ročník již tra-
diční soutěže bude zahájen 7. září 2010 opět 
v radotínské sportovní hale. I vy jste srdečně 
zváni každé následující úterý ve 20.00 hodin 
do příjemného prostředí s dobrým občerst-
vením na kvalitní volejbalovou podívanou.
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Jubilejní derby s novým rekordem dráhy
Ryzák stáje Lider Racing Stable Talgado 

se stal vítězem rekordně rychlého, jubilejní-
ho ročníku Českého derby, nejprestižnějšího 
dostihu sezóny, v sedle s teprve šestnáctile-
tou slovenskou  jezdkyní Marií Magdalenou 
Rossak, dcerou majitelů. Svěřenec Filipa Ne-
uberga 27. června vyhrál jistě o tři délky. 

Právě kvůli angažování mladičké jezdkyně 
nepatřil Talgado k hlavním favoritům, i když 
předtím snadno vyhrál přípravnou Velkou 
červnovou cenu CK VTT. Ostré tempo 
90. Fortruna Českého derby udali Sunkar 
a Rabbit Gibraltar, zatímco favorité Bribon 
s Miracle Matchem se drželi v poli a Talgado 
cválal zpočátku úplně poslední. Od poloviny 
dostihu si ale pozici začal lepšit a v cílové 
rovině opět přišel jeho razantní finiš. Talga-
do vyhrál jistě o tři délky v novém rekordu 
chuchelské dráhy 2:28,46. Pětinásobný trenér 
- šampión Filip Neuberg připravil během 
posledních sedmi let již třetího vítěze derby 
a slovenská jezdkyně působící v Panamě Ma-
ria Magdalena Rossak, která už před startem 
byla nejmladší účastnicí derby v historii, se 
tak stala i jeho nejmladší vítězkou, navíc (po 
Miloslavě Hermansdorferové z roku 1972) 
teprve druhou ženou v listině vítězů. Druhé 
místo obsadil stále se lepšící Ulan (DS Dvor-
ce, žokej Pavlíček), třetí finišoval Miracle 
Match (Dr. Charvát, žokej Filip Minařík). 

Výbornou podívanou poslední červen-
covou neděli nabídl také rámcový program 
slavnostního odpoledne, 51. Zlatý pohár 
Yoko (na 2400 m, 360 tis. Kč, čtyřletí a starší 

koně) vybojoval před slovenskou dvojicí 
Ramblin Scout a Camill čtyřletý reprezen-
tant stáje Dr. Charvát Mariydi s žokejskou 
hvězdou dne, německým šampiónem sezó-
ny 2005, Filipem Minaříkem. Ten předvedl 
perfektní výkon především v Ceně Auto 
Hase (hdcp I. kat., 1200 m), kde ve fantastic-
kém finiši vyhrál v sedle osmiletého valacha 

stáje Joly El Hadjiho o krk před jeho mlad-
ším bratrem, držitelem titulu Sprinter roku 
2009 Ediggiem. Cenu Wago (I. kat., 1600 m, 
tříletí a starší koně) podle očekávání opano-
val nejjasnější favorit dne, šestiletý hnědák 
Sharpour s žokejem Václavem Janáčkem, 
Ceně polských chovatelů (na 2200 m) pro 
tříleté klisny také díky opět preciznímu 
odhadu tempa žokejem Jiřím Chaloup-
kou překvapivě kralovala ryzka v barvách 
DS Maentiva Serena.

Soutěžní ročník 2009/2010 skončil a ra-
dotínští fotbalisté vybojovali krásné druhé 
místo v pražském přeboru mužů. Oslavy 
z postupu do divize nakonec propukly na 
Zličíně. Tamější fotbalisté se ale ve vyrovna-
né soutěži  strachovali až do posledního kola. 
Nakonec skončil SC Radotín o pouhý bod za 
postupujícím mužstvem.

Pro radotínský fotbal je celkové umístění 
ohromným úspěchem, který se nepamatuje 
několik let. Celou sezónu atakoval SC Rado-
tín první místo, a všichni si přejí, aby tomu 
tak bylo i v sezóně následující. Hráčský kádr 

až na některé výjimky zřejmě zůstane stejný, 
přičemž posily se v každém případě chystají. 
Největší slabinou (mimo Martina Dlouhé-
ho, který skončil v tabulce střelců přeboru 
na 3. místě) byl jednoznačně útok. Proto se 

bude posilovat především útočná fáze. Jistý 
je odchod brankáře Jakuba Machýnka, který 
byl vyhlášen nejlepším gólmanem v Praze. 
Adekvátní náhrada za tohoto vynikajícího 
hráče je však již připravena. Trenér A týmu 
mužů Richard Bogdanov k další sezóně 
a předsevzetím v ní uvedl: „Během letní 
přípravy, která začíná 20. července, budeme 
nabírat na fyzické kondici. Pochopitelně 
jsou plánovány i přípravné zápasy. Cíl pro 
nový ročník? Jednoznačně chceme hrát 
pohledný fotbal, abychom přitáhli zájem 
nejen diváků, ale i sponzorů a co se týká 

umístění – budeme se snažit 
opět atakovat postupové mís-
to, což znamená, že přebor 
Prahy v ročníku 2010/2011 
chceme vyhrát.“ Věřme, že se 
trenérova slova naplní a Ra-
dotín opět zažije radost z oslav 
postupu do divize, kde dlouhá 
léta hrával a kam i patří.     

Radotínský fotbal je na 
vzestupu po všech směrech. 
Jednoznačnou prioritou pro 
další léta je systematická práce 
s mládeží. Vedení SC Radotín 
chce klást větší důraz na komu-

nikaci s rodiči a vytvářet podmínky pro vý-
chovu nejen kvalitních fotbalistů, ale i osob-
ností. Na vychovaném ,,domácím“ hráčském 
potencionálu chce oddíl do budoucna stavět 
svoje úspěchy.

Druhá červnová sobota zakončila sedmý 
ročník Radotínské volejbalové ligy tradič-
ním závěrečným turnajem. Po celoročních 
bojích, vedených v nové radotínské sportov-
ní hale, bylo antukové klání pod modrou 
oblohou očekávanou a vítanou sportovní 
i společenskou událostí pro všech jedenáct 
zúčastněných týmů.

Teprve zde se definitivně rozhoduje o ko-
nečném pořadí a celkovém vítězi. Ani letošní 
turnaj nenechal nikoho na pochybách, že 
Radotínská liga je opravdu hodnotná a uzná-
vaná soutěž, jejíž věhlas již dávno překročil 
hranice našeho obvodu. Nabídl divákům 
řadu kvalitních, dramatických zápasů, při 
nichž si museli hráči často hrábnout hlubo-
ko do svých fyzických i morálních rezerv. 
Červnový turnaj do značné míry kopíroval 
celý průběh letošní ligy a potvrdil tak 
umístění jednotlivých týmů v základ-
ní části. A tak se z poct nejvyšších 
mohli nakonec radovat ti, kteří si titul 
skutečně zasloužili - Gymnázium Oty 
Pavla. Už několik ročníků mělo vítěz-
ství nadosah a letos se tak konečně 
dočkalo. A nebylo to vítězství leda-
jaké. V základní části sbíralo body 
přesvědčivě, bez výraznějšího zavá-
hání. Ze čtyřiceti hraných setů jich 
ztratilo jen osm. V průběhu roku se 
našly pouze dva týmy, které dokázaly 
vítěze letošní ligy pokořit. Kouzelníci 
z Černošic a Primitives z Jižního 
Města. Tým gymnázia postavil svůj 

Druhé místo v přeboru nepovede k uspokojení

Vítězný pohár míří do Radotína

Šňůra radotínských lakrosových úspěchů pokračuje

V úterý 15. června přišla do redakce No-
vin Prahy 16  potěšující elektronická zpráva 
následujícího znění. ,,Vážení obchodní 
a sportovní přátelé, dovolte, abych Vám 
všem za celý MTB team Ski a Bike Centra 
Radotín poděkoval za podporu, kterou 
od vás máme v letošní závodní cyklistické 
sezoně. Doufáme, že máte stejně velkou ra-
dost z našich sportovních úspěchů jako my. 
O tomto víkendu se team, ve složení Milan 
Černý, Ota Zima, Šárka Vejvodová a Lukáš 
Mikovec (kategorie FMIX), stal novým mis-
trem ČR v závodě na 24 hodin MTB, který 
se konal na trati v Liberci - Vesci. S přáním 
hezkého dne za celý MTB team Ota Zima.“ 
Z informace jsme měli radost nejen proto, že 
družstvo na svých dresech nosí radotínský 
znak, ale z toho důvodu, že se pánské části 
podařila obhajoba loňského úspěchu, což 
svědčí o kvalitní celoroční přípravě na velice 
náročný závod. Průběh vlastního cyklo-
maratonu nejlépe vystihuje bezprostřední 
reportáž od Oty Zimy  na mtb blogu. Níže 
ji otiskujeme.

„Rok se sešel s rokem a opět se rozjel seri-
ál závodů na 24 hodin. A jako tradičně se za-
čínalo ve Vesci u Liberce. Letos rovnou jako 
mistrovství ČR. Radotínský MTB team Ski 
a Bike Centra pochopitelně nemohl chybět. 

Po třech letech účasti v kategorii čtyřčlenné-
ho mužského teamu jsme faceliovali team 
a posunuli ho na vyšší estetickou úroveň, 
do kategorie čtyřčlenných smíšených tea-
mů. Zapsali jsme se v sestavě Šárka, Blacky, 
Lukáš, Ota. Čekala nás obhajoba loňského 
titulu mistrů republiky, a to je závazek. 

Pro závody na 24 hodin platí, že zákla-
dem úspěchu je pečlivá příprava a maxi-
mální koncentrace na důležité úkony. Již 
týden předem jsme plánovali, kdo co vezme 
a zajistí. Možná se to zdá jako maličkosti, ale 
je nutné se připravit na všechny alternativy 
počasí i průběhu závodu. Na místo dorážím 
se Šárkou už v pátek a zkušeně vybíráme 

ideální místo na depo. Mlíkujeme páskou 
Specialized a jdeme na prezentaci. V depu 
potkáváme mraky kamarádů, a tak se trochu 
zdržujeme. Pak už ale rychle k Šárčiným 
rodičům a pořádně se vyspat, nejlépe do 
zásoby na dva dny. 

Sobota začíná slunečně, a tak si čekání 
na start krátíme posedáváním v depu pod 
dvěma velkými stany, namazaní krémem 
na opalování, prostě pohodička. Na chvíli to 
vypadá jako dovolená. Jsem rád, že jsem zase 
ve Vesci na dvacetičtyřhodinovce. Ta atmo-
sféra se prostě musí zažít. Depo tvoříme 
ještě se čtyřkou kamarádů a Koldou, který 
jede 12 hodinovku sólo. Před půl dvanáctou 
začíná nervozita, jedu se rozjet a pak už sta-
vím kolo do vytyčeného koridoru a jdu se 
postavit na start. Letos to nenechám náhodě 
a zabírám si první lajnu. 

A je tu pravé poledne, výstřel a úprk 
vstříc 24 hodinám těžkého závodu. Start se 
mi moc nevydařil, ale v kopci si buduji po-
zici, kterou pak v seběhu vylepšuji a celkově 
dobíhám na 4. místě do koridoru kol. Díky 
know-how umístění kola jsem na výjezdu 
z depa na druhém místě a na startovní 
rovince už jsem první. Wow, to šlo snadno. 
Pochopitelně jedu totální podlahu, není na 
co čekat. V prvním sjezdu mě dolítává Šafry 

z BigShocku, naroz-
díl ode mě to má 
najetý a pokračuje-
me spolu. Začínáme 
úsekem, který je 
nový a není to nic 
lehkého. Technický 
brod a pak bah-
niště s objezdem 
a travnatý výjezd. 
Pak se napojíme 
na starou trasu a tu 
znám jako své boty. 
Vždyť jsem ji za 
ty roky jel víc jak 
60krát. Ke konci 
kola lehce ztrá-
cím a dolítávají mě 
dva borci, Kechťa 
s Fišnarem. Pře-
ci jen po dvojích 
antibiotikách, které 

jsem bral v květnu, to není v intenzitách 
žádná sláva. Po dvou kolech předávám Otovi 
na 4. místě celkově a první ve smíšené kate-
gorii a mám toho dost. Jdu umýt sebe i kolo, 
na pár místech okruhu je hodně bahna, 
vytrvalé deště posledních týdnů hned tak 
nevyschnou. Sluníčko pálí, a tak příjemně 
zewluji po depu a bavím se s kamarády. Ota 
předává Šárce a není moc nadšen ze stavu 
okruhu. Kdyby věděl, ještě by blahořečil. 
Šárka letí neskutečně a za chvíli předává 
Lukášovi. Klasický kolotoč teamové štafety. 
Dojet, umýt, suché oblečení, umýt kolo, ser-
vis kola, najíst se, pít, odpočívat, oblíknout, 
vyrazit... 

Odpoledne příjemně ubíhá, přijíždí To-
máš s Jitkou autem, a Medůza s apsusem 
na kole na návštěvu. Šárčini rodiče, Otovi 
rodiče. Prostě pohodička. K večeru se ale 
začíná kazit počasí a okolo osmé přichází 
blesková bouřka. Jako na potvoru mě čeká 
runda. Beru štafetu od Lukáše, zrovna když 
se fest rozpršelo. A je to nemalý peklo. 
Okruh se razantně mění, z úvodního těž-
kého kopce se stává těžký výběh 600 metrů 
v bahně po kotníky. A už to bude jen horší. 
Ota vyráží již do tmy, po něm Šárka, Lukáš, 
já... Všechno splývá, pamatuju si obětavou 
práci Šárčiných rodičů, kteří nám vozí špi-
navé oblečení pryč a přiváží čisté a termos-
ky čaje. Jirka neúnavně myje naše zablácené 
stroje, měním na plech sjeté destičky, dávám 
compex, myji se v ledové vodě, klepu se 
zimou ve spacáku, měním světla sobě, Šár-
ce, střídáme se, jedeme pořád hranu, tma 
netma, mokro nemokro. Šárka neskutečný 
časy. Čas okolo víří, trasa je v sevření noci 
a bahna. Záblesky z nočních střídání a na-
jednou je tu studené vlhké ráno. Náš team 
vede v pořadí mixů o více než kolo a celko-
vě jsme na 3 - 4 místě. 

Noc jako vždy rozhodla. O náskok se nej-
více zasloužila Šárka, v ostatních mixech ne-
měla konkurenci. Přálo nám i štěstí a kromě 
výpadku světla v jednom z Otových kol jsme 
jeli bez defektu.  Poslední kola jsou vždycky 
už spíš povinnost, ale přestože bychom ne-
museli, jedeme na doraz. Skóre zavírá Lukáš 
na 37 kolech, kdyby to bylo hodně nutné, 
ještě by se jedno dalo dát, ale taky by se ne-
muselo stihnout, zbylo nám 36,20 do limitu. 
Dáváme se do pořádku a ladíme dresy na 
bednu. Stálo to nemálo sil i materiálu, ale 
mistrovský titul zůstává v Radotíně! A teď už 
jen spát, spát, spát... 

Můj obdiv mají všichni, kdo dokončili, 
zejména kamarádi z Vajíčko teamu, kteří 
bojovali statečně na své první čtyřiadvacítce. 
A už ví, že jak Vás tohle závodění chytne, 
není úniku. Závěrem bych chtěl poděkovat 
za náš team všem, kteří se o nás starali, jejich 
pomoc přispěla velkou měrou k dosaženému 
výsledku. Sami bychom to nikdy takhle ne-
zvládli. Díky podmínkám hodnotím letošní 
Vestec jako druhou nejtěžší teamovou 24ho-
dinovku, co jsem kdy jel. Tolik o závodu Ota 
Zima – obhájce titulu mistra republiky.

Trocha statistiky: průměrná rychlost 
MTB team Ski a Bike Centra Radotín 
19,35 km/hod. Nejrychlejší kolo 29:17 min., 
nejpomalejší 47:40 min. Po dešti se jezdilo 
o cca 3 minuty pomaleji než před ním. Ujeto 
444 km ve 37 kolech. V plánu bylo kol 39, ale 
obtížnost okruhu to nedovolila. 

Obhajoba titulu ve čtyřiadvacetihodinovce se podařila

Elitní radotínský celek LCC Girlz zaslou-
ženě kraloval Národní lize ženského lakrosu. 
V druhém finálovém utkání odehraném 
v sobotu 12. června porazil výběr FTVS 
Retro Teen jasně 14:3 a mohl slavit titul. Tře-
tí příčku obsadilo Jižní Město po těsné výhře 
6:5 nad juniorským týmem LCC Chicks.

Po jasném triumfu týmu LCC Girlz 
v prvním finálovém střetnutí (23:1 – pozn. 
red.) se podobný průběh dal očekávat 
i ve druhém souboji. Úvod byl poměrně 

opatrný, ale radotínský celek brzy ukázal 
svou sílu a po čtvrthodině hry vedl už 6:0. 
Ovšem druhá polovina úvodního dějství 
vyšla velmi dobře Retru. To zabralo, před-
vedlo několik rychlých a účinných akcí 
a do přestávky dokázalo stav zkorigovat na 
rozdíl pouhých tří branek. Druhý poločas 

tak začal s očekáváním, zda se FTVS pove-
de díky nabytému sebevědomí utkání ještě 
více zdramatizovat. Ovšem Girzl nechtěly 
žádný zvrat připustit a opět svůj náskok na-
vyšovaly. Nejaktivnější byly v tomto směru 
Michaela Srchová a Tereza Karnetová, ale 
dostalo se i na další hráčky. Retro už nedo-
kázalo účinně vzdorovat, navíc je necelých 
deset minut před koncem oslabila Dočka-
lová, která byla za nesportovní chování 
vyloučena. A tak si hráčky Girlz připsaly 

výhru 14:3 a mohly se radovat z obhajoby 
titulu. Juniorský radotínský výběr LCC 
Chicks se po výborné sezóně probojoval 
do boje o bronzové medaile se zkušeným 
týmem z Jižního Města. Už první vzájemný 
duel o bronz byl z kategorie dramatických 
a oba celky v tom hodlaly pokračovat. 

Radotínské juniorky se musely obejít bez 
zraněné Krmenčíkové a navíc hrály bez 
střídání. Naopak Jižní Město bylo prakticky 
kompletní a připravené sérii ukončit. Zápas 
plný ostrých soubojů ze začátku nepřinášel 
moc šancí a první branka padla až v sedmé 
minutě, když se prosadila radotínská Lucie 
Martínková. Několik slibných možností Již-
ního Města zůstalo bez výsledku, až v pat-
nácté minutě vyrovnala Debora Plecháčová 
po chybě brankářky Veroniky Bernhäuse-
rové v rozehrávce. Na opačné straně mohla 
vrátit vedení Chicks Marie Šrůtová, ale 
trefila jen břevno, a tak přišel další trest po 
chytrém vyběhnutí Simony Bradáčové před 
branku. Ovšem Šrůtová se přece jen dočka-
la o pět minut později, když využila rychlý 
brejk. Jižní Město si další důležitý vedoucí 
gól schovalo až na poslední minutu první 
části hry. Po přestávce se opět hrálo téměř 
deset minut bez branek, ale pak se naopak 
střílelo pořádně ostrými. Jižňák přidal 
čtvrtou branku zásluhou Pavly Mühlba-
chové, ovšem prakticky hned po rozhozu 
odpověděla po brejku Lucie Martínková. 
Chicks se rozhodně nechtěly vzdát lacino. 
I trefa Jany Palajíčkové se dočkala rychlé 
odezvy, a to dvakrát po téměř  totožných 
trestných střelách z lakrosek osvědčených 
střelkyň Martínkové a Šrůtové. Obě vtěs-
naly své branky do jedné minuty a stav byl 
rázem vyrovnaný 5:5. Necelých pět minut 
před koncem ale Chicks opět chybovaly 
v rozehrávce a po brejku dala vítězný gól 
Jižního Města Palajíčková. Radotínský tým 
měl sice ještě šance na vyrovnání, ale už je 
nedokázal proměnit. Třetí příčku tak obsa-
dilo Jižní Město po těsné výhře 6:5.

Více info a foto ze závodů lze nalézt 
na www.mtb-blog.cz


