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Rozhovor  
se starostou 
Karlem 
Hanzlíkem: 
V čem je situace jiná 
než při povodních? 

Simona 
Baráková 
v čele 
radotínských 
dobrovolníků: 
Chybí mi úsměvy  
lidí 

Radotínští 
sportovci 
v nouzovém 
stavu: 
Jak trénují a o jaké 
zápasy a soutěže 
přišli? 
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Vážení  
spoluobčané,
máme za sebou 
zcela mimořádný 
měsíc. Nouzový 
stav a mnoho 
s ním spojených 
opatření v dubnu 
zcela změnily naše životy, náš každo-
denní provoz. Hned v úvodu musím 
poděkovat řadě z vás především za 
to, jak zodpovědně jste přistoupili 
k různým nařízením omezujícím náš 
obvyklý život. Velký dík pak směřuji 
především pečovatelkám, jež se starají 
o seniory v našich domech s pečova-
telskou službou i mimo ně. Práce mají 
nyní dvojnásob. Děkuji zdravotníkům 
v našem zdravotnickém středisku, kte-
ří jsou dennodenně v kontaktu s ne-
mocnými, i když ani oni zpočátku ne-
měli k dispozici skoro žádné ochranné 
pomůcky. Dále děkuji našim dobro-
volným hasičům, pomáhají hned na 
několika frontách. Opět se potvrdilo, 
že v krizových situacích jsou velkou 
oporou. Obrovsky vděčím i ostatním 
dobrovolníkům, kteří se doposud za-
pojili do práce pro všechny potřebné 
v Radotíně. Odpracovali jste toho 
opravdu hodně, ať při plnění a distri-
buci dezinfekce, při pomoci seniorům, 
nebo při šití roušek. Nakonec bych rád 
poděkoval pracovníkům, o kterých 
se moc nemluví, ale byli rovněž v té 
pomyslné první linii. Jde o prodavače 
v obchodech s potravinami a řidiče 
prostředků hromadné dopravy, kteří 
pracují v těch nejrizikovějších pod-
mínkách. Nesmím zapomenout ani na 
své kolegy z krizového štábu. Díky za 
vaši dosavadní práci.

I nadále je nutné dodržovat nošení 
roušek na veřejnosti a dbát na zvý-
šenou osobní hygienu. Kdy omezení 
skončí a kdy si budeme moci říct, že 
jsme nákazu úplně překonali, není za-
tím jasné. Proto vám všem přeji hod-
ně trpělivosti a hlavně pevné zdraví. 
Věřím, že společně to zvládneme!

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

jedná se o jednotlivé případy,“ uklid-
ňuje starosta Městské části Praha 16 
Karel Hanzlík. 

Vedení radotínské radnice nadále 
pravidelně svolává zasedání krizo-
vého štábu. Svou pozornost napří-
milo především k seniorům, které 
nový druh koronaviru postihuje 
nejvíce. Zdejší pečovatelský dům 

Taková omezení Radotín stejně 
jako zbytek republiky v novo-
dobé historii nezažil. Koronavi-

rová infekce paralyzovala běžný život, 
na který jsou lidé zvyklí. Nákaza při-
tom dorazila i do Radotína. „Několik 
lidí z naší městské části se novým dru-
hem viru nakazilo. Podle mých infor-
mací není však nemocných mnoho, 

Slovo starosty Duben byl ve znamení roušek, 
dezinfekce a zrušených akcí
Už více než měsíc a půl platí v Radotíně řada omezujících opatření. Děti nechodí do školy, restaurace 
i mnohé obchody zůstaly uzavřené, lidé nosí roušky, rozdává se dezinfekce, sportovci museli rušit 
turnaje a zápasy.

Inzerce

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA KAMIQ, motorizace 1,5 TSI, v ceně 624 200 Kč. Doba 
pronájmu 12 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 440 Kč včetně DPH obsahuje povinné a havarijní pojištění 
(po celou dobu pronájmu vozidla). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Nabídka je platná pouze pro fyzické osoby a fyzické osoby 
podnikající. Při objednání vozu klient hradí poplatek za přípravu vozu, předprodejní servis a povinnou výbavu ve výši 3 500 Kč.

Pronajměte si nový vůz ŠKODA jednoduše a bez akontace.

Zvolte si akční nabídku operativního leasingu a jezděte rok bez starostí. Díky nízké splátce 
nic neřešíte a pouze jezdíte. A pokud si vůz oblíbíte, můžete si jej po skončení leasingu 
odkoupit. 

Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA. Akční nabídka je množstevně limitovaná, 
proto neváhejte!

ŠKODA KAMIQ
 MONTE CARLO
za 6 440 Kč měsíčně

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 111–116 g/km

Číslo 5/2020

rozdělil své pracovnice do dvou 
skupin, aby se předešlo možnému 
onemocnění celého týmu. S péčí 
o senio ry začali pomáhat dobrovol-
níci, kterých se do práce zapojilo 
několik desítek. Na starost si je vzala 
radotínská radní, učitelka místní 
základní školy a trenérka lakrosu 
Simona Baráková. 

Pomocnou ruku nabídli také 
radotínští dobrovolní hasiči. Pomohli 
se stáčením a výdejem dezinfekce, 
ve speciálních oblecích se pustili do 
čištění veřejných prostor – zastávek, 
laviček nebo dětských hřišť. Několi-
krát týdně drží celodenní pohotovost 
na své nové stanici, aby se v případě 
záchranných akcí rychle přidali k pro-
fesionálním jednotkám.

Žáci a studenti radotínských škol 
jsou už od 11. března doma. Základní 
škola uspořádala v dubnu zápis do 
prvních tříd – bez obvyklé přítom-
nosti nových žáků. Maturanti a ti, 
kteří se na střední školy letos teprve 
hlásí, dlouhou dobu nevěděli, kdy se 
plánovaných zkoušek dočkají. 

Během dubna se však nezastavily 
práce na dvou největších radotínských 
stavbách. Pokračují přípravy na výměnu 
železničního mostu u Horymírova 
náměstí a za starou budovou Koruny 
svižným tempem vyrůstá nové kultur-
ně-komunitní centrum. Velkým ome-
zením čelí i nadále sportovci. Uzavřená 
zůstala většina sportovišť, nekonaly se 
plánované sportovní akce v čele s lakro-
sovým Memoriálem Aleše Hřebeského. 
Fotbalisté odvolali jarní část sezony 
a softbalisté odložili začátek extraligy. 

Toto vydání novin mělo redakční 
uzávěrku 22. dubna, některá opatření 
spojená s nouzovým stavem se od té 
doby mohla změnit. 

Petr Buček

Radotínští hasiči ve speciálních oblecích a maskách dezinfikují veřejné prostory.
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Starosta Karel Hanzlík: Dík patří nejen dobrovolníkům

Dobrovolní hasiči dezinfikovali 
a drželi pohotovost

Radotín prožil stejně jako 
zbytek země půlku března 
a  celý duben v  nouzovém 

stavu. Radnice omezila úřední 
hodiny a  pravidelně zasedal kri-
zový štáb. Vzpomněl jste si na 
záplavy, které jste z  pozice sta-
rosty a vedoucího krizového řízení 
v nedávné minulosti musel řešit?
Situace se skutečně povodním v něčem 
podobá, ale v lecčem se i liší. Záplavy 
jsou pro nás mnohem čitelnější. Pro-
bíhaly navíc v  kratším čase, kdy je 
zapotřebí mobilizovat lidi a  všechny 
síly na pomoc zaplaveným a  jejich 
nemovitostem. Koronavirus je pro nás 
nový. Největší pozornost jsme museli 
upřít k domu s pečovatelskou službou 
nebo ke zdravotnickému středisku. 
A  hlavně nevíme, jak dlouho situace 
potrvá.

Jak často zasedal v  březnu 
a dubnu krizový štáb?
To je další rozdíl oproti povodním, 
kdy štáb zasedal i  dvakrát denně. 
Během koronavirové krize jsem svo-
lával jeho členy nejdříve každý druhý 
den a potom už stačilo zasednout jed-
nou nebo dvakrát týdně. A navíc jsme 
mohli začít využívat i  moderní tech-
nologie, v  tomto případě videokonfe-
rence. Ty nyní nacházejí uplatnění při 
některých poradách krizového štábu 
i pro jednání rady městské části. Aby-
chom omezili kontakt mezi lidmi.

Zavřela se škola, vydávali jste 
hygienické pokyny. Která rozhod-
nutí byla pro vás nejtěžší?
Nelehké bylo postupné uzavírání 
provozů, které vycházelo z  nařízení 
vlády. Jednalo se o  bazén, sportovní 
halu, kino nebo Kulturní středisko 
U Koruny, kde měli na březen a duben 
připravený hezký program. Na dru-
hou stranu i  tato těžká doba přináší 
určitá pozitiva. Podařil se nám nasta-
vit pružný a  funkční systém velkých 
nákupů potravin či léků pro seniory. 
Věřím, že tyto zkušenosti uplatníme 
i v budoucnu, až krize pomine. 

Hlásili se vám sami od sebe dob-
rovolníci?
Ano a  musím jim všem znovu podě-
kovat. Všechny dobrovolnické činnosti 

„V nonstop pohotovosti 
na naší nové stanici 
máme v  době korona-

virové krize vždy čtyři členy. Zapo-
jili se do výjezdů s  profesionálními 
jednotkami, hasili jsme například 
požár trávy ve Výpadové ulici, vyjíž-
děli jsme k  automobilovým neho-
dám na Pražském okruhu,“ říká 

zaštiťuje radní a učitelka základní školy 
Simona Baráková. Například u pečova-
telské služby by výpadek nakažených 
pracovníků hrozil kolapsem servisu pro 
naše lidi v důchodovém věku. V tomto 
ohledu velmi pomohlo nasazení dobro-
volníků. Pečovatelky je vyškolily k růz-
ným činnostem v  našich domech pro 
seniory. Mezi dobrovolníky se zařadili 
také radotínští hasiči. A dík patří také 
dobrovolným švadlenám, které nás 
zásobily rouškami. Chyběly v  pečova-
telských domech i v našem zdravotnic-
kém zařízení.

Kolik dobrovolníků se vám přihlá-
silo?
Jedná se asi o  30 lidí. Věřím, že 
kdybychom vyhlásili, že hledáme 
další, tak se nám přihlásí ještě více 
pomocníků. Dobrovolníci pomáhají 
také s  roznáškami nákupů pro seni-
ory, starají se o  distribuci léků, jsou 
činní v pečovatelském domě. Jiní jsou 
k ruce při stáčení dezinfekce do lahví, 
které rozdáváme občanům Radotína. 
Při tom pomáhali i dobrovolní hasiči. 
Ti se postarali také o  dezinfikování 
zastávek a  dalších veřejných míst 
v Radotíně. A navíc drželi pohotovost 
s profesionálními jednotkami hasičů, 
protože se některé z  nich ocitly 
v karanténě.

Jak v  době krize funguje vedení 
radnice a radotínských úřadů? 
Rozdělili jsme pracovníky do skupin, 
aby fungovaly samostatně, čímž jsme 
omezili riziko nákazy. Z  vedení rad-
nice pracují dva kolegové z domova – 
Milan Bouzek a Jan Farník. 

Nechali jste se ve vedení radnice 
testovat na koronavirus?
Nenechali. Na krizovém štábu jsem 
však hned v  počátku vydal zásadní 
pokyn používat roušky při všech jed-
náních úřadu i  v  rámci vytvořených 
pracovních skupin. 

Vyhnula se nákaza Radotínu?
Dostaly se k  nám informace o  něko-
lika málo lidech, kteří koronavirus 
mají. Například od lidí, kteří jsou 
v  karanténě a  požádali pečovatelskou 
službu o  pomoc s  nákupy. Rozhodně 
by ale bylo kontraproduktivní zveřej-

Radotínský starosta je v čele krizového štábu městské části. Ve stejné roli už má zkušenosti z dob povodní. V rozhovoru mimo 
jiné popisuje, v čem se současná situace odlišuje od krizí spojených s velkou vodou. A děkuje dobrovolníkům i všem dalším, 
kteří se starali o seniory v pečovatelském domě a o nemocné ve zdravotnickém středisku.

Jednotka dobrovolných hasičů z Radotína se do boje s koronavirem zapo-
jila hned na několika frontách. Dvakrát týdně držela celodenní pohotovost 
na své stanici, protože některé skupiny pražských profesionálních hasičů 
zůstaly v karanténě. Aby jim pomáhala při výjezdech k požárům nebo 
k jiným událostem. Pustila se také do dezinfikování veřejných míst.

ňovat, kdo nemoc má. Navíc se jedná 
o  lékařské tajemství. V  celé Praze je 
okolo šestnácti set nakažených (stav 
k 22. dubnu – pozn. red.). Pokud platí, 
že v  Radotíně máme jen několik pří-
padů, riziko dalšího přenosu není 
velké. Je důležité, aby nemocní dodr-
žovali karanténu. A všichni zdraví by 
se měli řídit přísnějšími hygienickými 
zásadami.

Jak jste pomáhali zdravotnickému 
středisku?
Snažili jsme se lékařům pomoci pře-
devším z  našich zásob ochranných 
pomůcek a dezinfekčních prostředků. 
Domluvili jsme se na omezení pro-
vozu střediska na dopolední hodiny. 
Budova měla posílený úklid. Když 
později dorazily ochranné prostředky, 
dostali je v první řadě také naši zdra-
votníci.

Co velké stavby, které v Radotíně 
nyní běží? Pokračují bez omezení?
Modernizace železnice se zastavit 
nemohla. Bylo nutné připravit stavbu 
mostu v Karlické ulici na výluky, které 
nastaly v  půlce dubna po velikonoč-
ních svátcích. Ani stavba Koruny se 
nezastavila. U  ní je to jednodušší, 
protože s  tou nejsou spojená taková 
složitá bezpečnostní opatření jako 
s  mostem, jenž je zároveň v  běžném 
vlakovém provozu. Malou výhodou 
koronaviru je skutečnost, že automo-
bilová doprava v Radotíně zůstala ply-
nulá i přes uzavírku Karlické.

Opozice šíří informaci, že vedení 
radotínské radnice využilo situa ci 
a během epidemie náhle dalo zele-
nou projektu Lochkov 2. Jak to 
s těmito pozemky pro rodinné domy 
na poli nad Slavičím údolím je?
Takové kopance ze strany některých 
opozičních zastupitelů už mě nepře-
kvapují. Celé je to nesmysl. Vedení 

radotínské radnice nemá na pozemky 
na katastrálním území Lochkova vliv. 
Navíc se jedná o  velmi starou zále-
žitost, o  které se dlouho ví. Hlavní 
město Praha tyto pozemky vložilo 
jako vyrovnání do restitučního řízení 
statkářům, kteří přišli po druhé svě-
tové válce o svůj majetek. V pražském 
územním plánu je vyznačilo jako 
místo určené pro stavbu rodinných 
domů. A ta se nyní podle všeho usku-
teční. Takže opakuji: Pozemky leží na 
katastru Lochkova, jedná se o  resti-
tuční záležitost hlavního města Prahy 
a celé řízení řeší orgány státní správy, 
a  ne samospráva. Stavební odbor 
Úřadu městské části Praha 16 samo-
zřejmě nad celým stavebním procesem 
v  pozici zástupce státu dohlíží. A  jak 
jsem se dozvěděl, úředníci osobně 
a  nadstandardně roznesli oznámení 
o  řízení všem dotčeným sousedům, 
aby o  chystaném záměru věděli. Ani 
v tomto ohledu opozice nemá pravdu, 
když tvrdí, že se o řízení nemohli lidé 
v okolí těchto pozemků dozvědět. 

Zbývá vám během koronavirového 
dění čas na vaše oblíbené akti-
vity?
Rád plavu, ale bazén je nyní zavřený 
a jeho vodu jsme kvůli úspoře nákladů 
vypustili. Takže se aspoň projedu na 
kole, pokud to čas dovolí, protože 
práce mám nyní mnohem více než 
obvykle. 

Petr Buček

velitel radotínské jednotky dob-
rovolných hasičů František Drož. 
Kromě toho radotínští hasiči pro-
váděli dezinfikování veřejných míst. 
Pro tyto účely si museli pořídit 
speciální obleky a masky. „Je to pro 
nás něco nového, nikdy v minulosti 
jsme takové postřiky neprováděli. 
Členové jednotky prošli narychlo 

i  speciálním školením,“ popisuje 
František Drož. 

Dobrovolné hasiče bylo v  dubnu 
možné potkávat také při výdeji dez-
infekce pro veřejnost. Tuto činnost 
dostali na starost mladší členové jed-
notky, kteří se zatím neúčastní výjezdů 
k požárům nebo jiných akcí. 

(buč)

Starosta Karel Hanzlík s pomůckami, které radnice nakoupila kvůli dezinfekci veřejných míst, například zastávek.

Dobrovolní hasiči (na snímku) vyjížděli k zásahům po boku profesionálních jednotek.
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Pečovatelská služba ochránila seniory
Jednou z nejdůležitějších částí boje s koronavirovou nákazou se stala 
ochrana seniorů. V radotínské pečovatelské službě proto rozdělili své pra-
covníky do dvou týmů, aby se v případě nákazy nedostali všichni najednou 
do karantény. Pečovatelky si vlastními silami v začátcích krize šily roušky 
a rozšířily nabídku služeb i pro ty, kteří jinak nejsou klienty.

Radní, učitelka a lakrosová trenérka se postavila 
do čela dobrovolníků, kteří v Radotíně pomá-
hají s krizovými opatřeními. Zároveň každý den 
posílá svým žákům úkoly a těší se, až lidé odloží 
roušky a budou se na sebe zase usmívat.

Jedním ze symbolů boje s koronavirem se staly šnorchlovací masky uzpů-
sobené pro potřeby zdravotníků. Svou funkcí nahradily ochranné štíty 
a zároveň i respirátory nejvyšší třídy. K autorům nápadu přetvořit masky 
určené k potápění především v mořích na ochrannou pomůcku pro lékaře 
a sestry patří David Miklas, který se svou rodinou žije v Radotíně.

Pečovatelská služba Praha-Ra-
dotín, která patří pod křídla 
Úřadu městské části Praha 16, 

se běžně stará o  180 lidí. Menší část 
z  nich je ubytovaná ve dvou pečova-
telských domech v  Radotíně, ostatní 
klienti bydlí ve svém, ale využívají ně-
které z nabízených služeb. Během ko-
ronavirové krize rozšířila tato radotín-
ská organizace svou nabídku i pro ty, 
kteří nejsou jejími klienty. „Obrátili se 
na nás lidé v karanténě i senioři, kte-
ří jsou jinak soběstační. Obstaráváme 
jim nákupy a rozvážíme obědy. Náku-
py jsme zajišťovali i jedné rodině, která 

Simona Baráková: 
Chybí mi úsměvy lidí

Šnorchlovací masky od Davida 
Miklase a jeho týmu pomáhají 
zdravotníkům

Kde všude dobrovolníci 
v Radotíně pomáhají?
Máme dvě skupinky lidí. Jed-

na pomáhá v  domě s  pečovatelskou 
službou například s úklidem u seniorů 
nebo s distribucí přivezených nákupů. 
Jezdí také babičkám a  dědečkům pro 
noviny či léky. Druhá skupina pomá-
há se stáčením dezinfekce do lahviček 
a zčásti také s jejich výdejem občanům.

Stačí vám množství dobrovolných 
pomocníků, nebo byste uvítala více 
lidí? 
Nabídek na pomoc, což mě velmi 
potěšilo, je hodně. Většinou jsou to 
lidé, které znám. Spektrum je široké. 
Pomáhají muži, ženy, studenti i  naši 
sportovci. Lidí máme dost, v  rezervě 
je asi šest dalších, které mohu v  pří-
padě potřeby kontaktovat. Myslím, že 
pokud by bylo potřeba, určitě bychom 
sehnali i další.

Kromě dobrovolné pomoci si 
musíte najít čas i na své žáky. Jak 
se vám líbí role učitelky na dálku?
Úkoly si připravuji vždy večer a ráno 
v  osm hodin je přímo dětem posí-
lám. Do zadání jim vždy vložím tak 

zvaného Koumáka. Je to taková šifra, 
poznávačka rostlin, hádanka nebo 
logický úkol, za jejichž splnění sbírají 
děti body. Během dne si společně vy-
měníme několik e-mailů a pracujeme 
na online cvičeních v kurzech, už jsme 
se také společně viděli na chatu. Děti 
velmi dobře spolupracují.

Co vám během koronavirových 
opatření nejvíce chybí a  nač se 
těšíte, až to všechno skončí?
Abych pravdu řekla, nejvíc se těším na 
děti ze své třídy. Mám je posledním 
pátým rokem a do již rozběhnuté ka-
rantény jsme přijeli rovnou ze školy 
v  přírodě v  Krkonoších. Nedokážu si 
vůbec představit, že bychom se spolu 
už třeba vůbec v  naší třídě nesetkali. 
Také se samozřejmě těším na trénin-
ky, chybí nám všem, jak hráčům, tak 
trenérům. Nemohu se dočkat, až se 
budu moct normálně potkat s  kým-
koliv v Radotíně, podat si s ním ruku, 
ťuknout si na zahrádce před hospodou 
pivem a nemuset při tom hlídat roze-
stupy a počet osob. A hlavně už zase 
chci vidět úsměvy lidí, roušky to ne-
dovolují. 

(buč)

Koronavirus

„Spolu s přáteli jsme hledali 
pomoc pro české lékaře, 
kterým chyběly ochranné 

pomůcky,“ říká David Miklas. 
Napadlo je využít šnorchlovací masky 
doplněné o speciální filtr. Mezičlánek 
vytvořil kus plastu vytištěný na 3D tis-
kárně. Právě 3D tisku se David Miklas 
v  minulosti věnoval. Poté svou firmu 
prodal a  nyní se zaměřuje na stavbu 
elektrických lodí. Mezitím ještě stih-
nul vyvinout letecký simulátor, který 
v  centru Prahy nabízí k  vyzkoušení 
veřejnosti. 

Upravených šnorchlovacích ma-
sek nakonec jeho tým dodá do zdra-
votnických zařízení více než dva-
cet tisíc. Projekt funguje pod křídly 
ČVUT. A  také s  hlavičkou platformy 
Covid19CZ, která sdružila technolo-
gy a IT odborníky snažící se pomáhat 
zdravotníkům. Právě oni čelí pro-
blémům s  koronavirem v  první linii 
a ochranné pomůcky jim často chybí. 

„Rozjezd projektu financovalo ČVUT, 
následně jsme v rámci sbírky na nákup 
masek vybrali od lidí více než sedm 
milionů korun,“ uvádí David Miklas. 
Na projektu pracují jen dobrovolníci 
bez nároku na odměnu. Jejich počet 
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„Musím poděkovat všem dobrovolní-
kům. Největší pomocí bylo šití roušek 
pro naše klienty i pro pečovatelky. Bez 
nich bychom situaci zvládli jen těž-
ko,“ líčí Ivana Krásná. V době uzávěr-

ky tohoto vydání novin nebyl nikdo 
z klien tů ubytovaných v domech s pe-
čovatelskou službou mezi nakaženými 
novým koronavirem. 

(buč)

onemocněla koronavirem,“ říká Ivana 
Krásná, vedoucí radotínské pečovatel-
ské služby. 

Hlavní pozornost se upírá k  senio-
rům ubytovaným v  radotínských do-
mech s pečovatelskou službou. Jídelna 
v  hlavním objektu u  ulice K  Cemen-
tárně musela zůstat zavřená, kuchyně 
však vařila a jídlo dodávala v jednorá-
zových obalech, aby se předešlo pře-
nosu infekce, který hrozil u jindy po-
užívaných jídlonosičů. Podobně jako 
jiné domovy starající se především 
o  seniory čelili i  tady v  Radotíně na 
začátku krize nedostatku roušek. Do 

jejich šití se proto nejdříve pustila jed-
na z pečovatelek. S pomocí přispěchal 
i  radotínský úřad a  dobrovolné šva-
dleny. Pomoc státu přišla až po něja-
kém čase a nebyla podle Ivany Krásné 
dostatečná. Radotínské pečovatelky si 
mohly ze státních zásob vyzvednout 
jen roušky, avšak ochranné obleky 
nebo brýle nedostaly.

Pečovatelskému domu pomáhají 
také radotínští dobrovolníci. Na sta-
rost si vzali část úklidů v  pečovatel-
ském domě a některé nákupy pro se-
niory. Rozvoz obědů převzali pod svá 
křídla pracovníci technických služeb. 

Dům s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně

Simona Baráková s lahvemi naplněnými dezinfekcí, které si mohli vyzved-
nout občané Radotína. Kromě toho tato trenérka, radní a učitelka zorganizo-
vala mezi seniorkami šití roušek, jichž se nakonec sešlo okolo 750 kusů. 

Zdravotníci s maskami původně určenými k potápění

dosáhnul až k hranici 50 lidí. O masky 
se navíc začali zajímat i v zahraničí.

Výrobní linka na úpravu masek 
určených k  potápění sídlí v  prosto-
rech ČVUT. Pracuje na ní deset lidí 
ve dvousměnném provozu. „Máme 
vlastní dispečink, který komunikuje 
s nemocnicemi a rozhoduje, kde mas-
ky dostanou prioritně. Máme vlastní 
rozvozovou síť, která se skládá z řidičů 
aut, dodávek, kamionů, motorek, pi-
lotů letadel, vírníků i vrtulníků. Jsme 
v  podstatě soběstační,“ říká s  úsmě-
vem David Miklas. A co mu dobrovol-
nická práce v  koronavirové éře dala? 
„Nadšení z  toho, že jsme našli rychlé 
řešení s  velkým dopadem pro čes-
ké lékaře, zdravotníky a  záchranáře. 
Ale i  stres z  toho, že nejsme rychlej-
ší. A  v  neposlední řadě také hroma-
du zkušeností v  oboru ochranných 
pomůcek,“ uzavírá dobrovolník žijící 
v Radotíně. 

(buč)

David Miklas (vlevo) při předávání 
masek
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Základní škola zapsala prvňáky dálkově
Už půldruhého měsíce zůstává uzavřená radotínská základní škola. Jejích 850 žáků se učí ze svých domovů. Do školy se podle 
plánů vlády z půlky dubna vrátí na konci května žáci 1. stupně a v červnu bude probíhat v omezené formě výuka na 2. stupni. 
Docházka však nebude povinná, obvyklé vysvědčení na konci školního roku děti patrně nedostanou (stav k 22. dubnu).

Nevšedním způsobem proběhl 
na začátku dubna také zápis do 
prvních tříd. „Uskutečnil se bez-

kontaktním způsobem. Rodiče vhazova-
li během jednoho týdne doklady nutné 
k zápisu do schránky umístěné v budově 
školy. Každý den jsme je společně s mou 
zástupkyní Jaroslavou Boháčovou zpra-
covávali. Část rodičů poslala přihlášky 
datovou schránkou, e-mailem s  ově-
řeným elektronickým podpisem nebo 
poštou,“ popisuje průběh letošního zápi-
su do prvních tříd ředitel školy Zdeněk 
Stříhavka. V termínu zápisu bylo doru-
čeno 120 přihlášek. Do lavic však zamíří 
asi stovka nových dětí, v ostatních přípa-
dech rodiče požádali o  odklad. Vedení 
školy chce v září otevřít čtyři první třídy, 
z toho jedna bude vyučovat v rámci pro-
gramu Začít spolu. 

Jak se po více než měsíci trvání nou-
zových opatření daří domácí výuka 
dětí? „Na základě zpětné vazby od rodi-
čů a učitelů si myslím, že po počátečním 
hledání a  zkoušení různých způsobů 
všichni učitelé našli a společně s dětmi 
a  jejich rodiči zvládli rozjezd domácí 

výuky. Jedné rodině s  více dětmi jsme 
půjčili po dobu domácí výuky školní 
notebook,“ říká Zdeněk Stříhavka. Také 
ředitel s učiteli komunikuje především 
s  pomocí videokonferencí. Někteří 
učitelé podle něj zvládají i  doučování 
slabých žáků a  přípravu deváťáků na 
přijímací zkoušky z matematiky a češ-
tiny. Ve  škole zároveň probíhají práce 
na jejím vybavení – dokončuje se nový 
komunikační systém ve školní družině 
a začalo budování venkovní učebny, jež 
najde své místo na dvoře pod přístav-
bou školní jídelny.

Zdeněk Stříhavka se po jedenácti le-
tech vedení radotínské školy k  letošní-
mu 31. červenci vzdal funkce jejího ře-
ditele. I poté by rád na této škole zůstal 
a na zkrácený úvazek vyučoval tělocvik. 
„Nezbývá nic jiného než se smířit se 
současnou situací a vzít si z toho i něco 
pozitivního. Třeba to, že jsem měl mož-
nost vyzkoušet si na závěr své dlouholeté 
praxe ve školství vedení školy v  krizo-
vém období a  s  domácí výukou,“ míní 
Zdeněk Stříhavka. 

(buč)

TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Datum Den Čas Místo

9. května sobota 9–12 hodin Strunkovská
vydlážděná plocha cca proti čp. 1185

23. května sobota 9–12 hodin Vojetická
u stanoviště tříděného odpadu

31. května neděle 9–12 hodin Na Rymáni
u stanoviště tříděného odpadu

7. června neděle 9–12 hodin Otěšínská
u stanoviště tříděného odpadu

13. června sobota 9–12 hodin
Prvomájová
u podzemního stanoviště tříděného 
odpadu 

28. června neděle 9–12 hodin
Loučanská
vedle podzemního stanoviště tříděného 
odpadu

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Datum Den Čas Místo

5. května  úterý  14–18 hodin Staré Sídliště 
za nákupním střediskem

19. května  úterý  14–18 hodin
Prvomájová
u podzemního stanoviště separovaného 
odpadu

26. května  úterý  14–18 hodin Živcová
u stanoviště separovaného odpadu

2. června  úterý  14–18 hodin Na Rymáni 
u stanoviště separovaného odpadu

16. června  úterý  14–18 hodin
Výpadová 
u stanoviště separovaného odpadu 
(u čp. 1330 za Fematem)

30. června  úterý  14–18 hodin Otěšínská 
otočka bus MHD 245

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH 
TUKŮ A OLEJŮ Z DOMÁCNOSTÍ V SOBOTU 2. KVĚTNA

Čas Místo

 8.00–8.20 hodin Křižovatka ulic Věštínská a V Parníku 

 8.30–8.50 hodin Křižovatka ulic Stadionová a Na Rymáni 

 9.00–9.20 hodin Ulice Vojetická (u stání kontejnerů)

 9.30–9.50 hodin Ulice Sídliště 

 10.00–10.20 hodin Náměstí Osvoboditelů (před prodejnou Albert)

 10.30–10.50 hodin Křižovatka ulic Prvomájová a Grafitová 

 11.00–11.20 hodin Křižovatka ulic Živcová a Radkovská 

 11.30–11.50 hodin Ulice Safírová (u stání kontejnerů) 

Kvůli pandemii koronaviru budou 
letošní zápisy do Mateřské školy 
Praha-Radotín probíhat pouze 

ve dnech od 4. do 7. května, přihlášku je 
možné doručit následujícími způsoby:
1.  do datové schránky mateřské školy 

(52rkxyr),
2.  e-mailem s uznávaným elektronic-

kým podpisem na adresu skolka@
msradotin.cz (nestačí poslat oby-
čejný e-mail),

3.  poštou nebo přímo do poštovní 
schránky školy v  zalepené obálce 
(také od 4. 5. do 7. 5. 2020),

4.  osobním podáním: v  případě, že 
rodiče nemají možnost si přísluš-
né formuláře stáhnout z webových 
stránek školy, mohou si v uvedené 
dny v  čase od 8 do 10 hodin vy-
zvednout formuláře v  ředitelně 
mateřské školy na adrese náměstí 
Osvoboditelů 1367. 

(red)

Opatření vlády kvůli šíření pan-
demie koronaviru způsobila 
existenční potíže řadě firem i fy-

zických osob – od ztráty zaměstnání, 
zakázek až po problémy v  dlouhodo-
bých obchodních smluvních vztazích. 
Pokud jste občanem Prahy 16 anebo 
na území této městské části máte za-
registrovanou firmu a  máte problém, 
který vyžaduje právní pomoc, můžete 
se obrátit na JUDr. Simonu Raškovou, 
advokátku z Radotína. V době nouzo-
vého stavu a karantény nabízí bezplat-
nou právní konzultaci. Na kontaktní 
e-mail raskovasim@gmail.com uveďte 
svůj dotaz, který bude bezplatně zod-
povězen. V případě potřeby telefonické 
konzultace pošlete na uvedenou e-mai-
lovou adresu své spojení, na které vám 
advokátka zavolá. 

(red)

Vúterý 14. dubna provedla od-
borná firma první letošní kon-
trolu a  celkovou údržbu vloni 

vysazených stromů. Součástí prací byla 
oprava úchytů stromků a kvůli přetrvá-
vajícímu suchu i první letošní intenziv-
ní zálivka. V  listopadu loňského roku 
přibylo v centrálních částech Radotína 
76 vzrostlých stromů a vytvořena byla 
i  nová stromořadí (například v  ulici 
Václava Balého, Nad Berounkou či na 
náměstí Osvoboditelů). Celou inves-
tiční akci zajistila radotínská radnice, 
financování čerpala z  účelové dotace 
od hlavního města Prahy. Díky úspoře 
v rámci výběrového řízení se podařilo 
vysadit místo původně plánovaných 
60 stromů o čtvrtinu více.

Podobné práce budou probíhat 
i  během celého letošního a  začátkem 
příštího roku. Se zahradnickou firmou 
Kateřiny Teplé byla uzavřena smlouva 
zahrnující 18 měsíců údržby a celkové 
péče o stromy, která byla součástí vy-
soutěžené ceny. 

(red)

Stavba splaškové kanalizace 
v ulici Zderazská a v  části uli-
ce Otínská byla zkolaudována 

a  uvedena do užívání. Od 18. března 
2020 mohou vlastníci připojených 
nemovitostí uzavřít, případně rozší-
řit smlouvu s  Pražskými vodovody 
a  kanalizacemi (PVK) o  vypouštění 
odpadních vod a  poté již vypouštět 
odpadní vody do kanalizace. Proto-
že žádost o  napojení na kanalizaci 
probíhá formou uzavření smluvního 
stavu mezi vlastníkem nemovitosti 
a PVK, je potřeba kontaktovat přímo 
tuto organizaci. Kvůli aktuální situaci 
je uzavřeno zákaznické centrum PVK 
v  Dykově ulici, žádosti o  uzavření 
nové smlouvy je možné poslat e-mai-
lem na info@pvk.cz nebo poštou na 
adresu Ke Kablu 971, 109 00 Praha 10. 
Vodoprávní úřad upozorňuje vlastní-
ky připojených nemovitostí, že vypou-
štění bez řádně uzavřené smlouvy je 
neoprávněným vypouštěním, za které 
hrozí pokuta. 

(red)

Hodina matematiky v šesté třídě. Děti jsou už druhým měsícem ve spojení se svými učiteli jen prostřednictvím počítačů. 
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Kontejnery na odpad 
v ulicích Radotína

Jak zapsat dítě 
do mateřské 
školy?

Bezplatné 
právní 
konzultace

Stromy 
jsou pod 
kontrolou

Zderazská má 
zkolaudovanou 
kanalizaci
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Radotínské stavby pokračují: na železnici i za Korunou
Koronavirová nákaza nezastavila práce na dvou největších radotínských stavbách. Správa železnic pokračuje v pracích na 
mostu u Horymírova náměstí i na dalších úsecích mezi Smíchovem a Radotínem. A ve dvoře za Korunou už rostou do výšky 
stavby kulturně-komunitního centra, služebny policie i nové budovy základní umělecké školy. Jaké práce jsou na železnici 
hotové a co se plánuje na květen?

Plán prací do konce dubna
  Sanace zárubních zdí v  úseku 

Velká Chuchle – dálniční obchvat 
Prahy

  Kácení mimolesní zeleně v  čás-
tech nezbytných pro další výstavbu 
(v  následujících obdobích vege-
tačního klidu bude ještě kácení 
mimolesní zeleně v malém rozsahu 
pokračovat)

  Základy nových trakčních podpěr 
a  jejich osazení (jejich výstavba 
bude dále pokračovat)

  Výměna železničního svršku 
a úprava geometrické polohy koleje 
na železniční trati Praha-Smíchov – 
Praha-Řeporyje v km 1,390 až 2,100

  Přeložky inženýrských sítí pod 
železničním mostem

Plán prací na květen
  Železniční most u Horymírova 

náměstí – výkopy, pažení, pod-
kladní betony a  základy opěr 
mostu
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!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

Tel.: 773 484 056

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

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

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

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

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu

www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 

informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

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

část Praha 16 v nákladu 6 560 výtisků. 
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

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

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

v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Věra Peroutková

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

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

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

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu

www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 

informační měsíční periodikum 
Noviny Prahy 16 pro správní obvod 
Prahy 16 (Radotín, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává 
Městská část Praha 16 v nákladu 6 560 
výtisků. V případě zájmu inzerovat 
v našem periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po 
dobu 12 měsíců od zveřejnění 
posledního inzerátu dostupné na 
webových stránkách MČ Praha 16 
v sekci portál inzerentů, který 
naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

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

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

Inzerujte
u nás

Inzerce

Modernizace železnice

  Železniční most u Horymírova 
náměstí – stabilizace opěr mostu, 
demontáž poloviny mostu

  Opěrná zeď mezi železničním 
mostem a  podchodem pro pěší 

u  restaurace Rozmarýn – osazení 
pažení

  Demolice nepotřebných objektů 
Správy železnic u železničního pře-
jezdu v ulici Na Betonce

Výměna mostu v Karlické potrvá až do prosince.
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mostem a  podchodem pro pěší 
u restaurace Rozmarýn – rozšíření 
železničního náspu 

  Vložení provizorních výhybek 
v  Odbočce Barrandov a  ve Velké 
Chuchli, které zajistí po dobu stavby 
přejíždění vlaků mezi kolejemi

Hlavní výluky železničního 
provozu v květnu
14. 4. – 21. 8. Výluka traťové koleje  
č. 2 a  přilehlého dobřichovického 
zhlaví sudé skupiny kolejí ve stanici 
Praha-Radotín
30. 4. – 4. 5. a 7. 5. – 11. 5. Praha-
-Smíchov – Praha-Radotín – provoz 
pouze po jedné koleji

Pramen: Správa železnic



|6| Inzerce

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 30. 4. 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 28. 5. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. 5. 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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Výherci z březnového čísla:
Jitka Benediktová, Radotín
Petr Schrötter, Radotín
Pavel Fousek, Radotín

Tři vylosovaní správní 
luštitelé získají sadu 
ochranných pomůcek 
a dezinfekce.

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 14. 5. 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 březnového čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Koruna vysílá Kulturní přestávku

Poslední dobou jsme v  Koruně 
radostně zažívali to, co jsme si 
dlouho všichni přáli – plné sály. 

Pravidelně se zaplnila nejen Klubová 
scéna Milana Peroutky, ale také vel-
ký sál Koruny i  aula zdejší základní 
školy. Vstupenky se leckdy vyprodaly 
ještě před vyvěšením plakátů, jezdili 
k  nám za kulturou lidé nejen z  Ra-
dotína a  okolí, ale i  z  celé republiky. 
Posledním představením před uza-
vřením Koruny kvůli koronaviru bylo 
vystoupení skvělého mima a  učitele 
radotínské školy Michala Hechta. Pro-
běhlo v  sobotu 7. března. Ten podiv-
ný virus už leckde řádil a my se báli, 
zda vůbec někdo přijde. Nakonec bylo 
plno a  v  jakési zvláštní předtuše jen 

málokdo spěchal domů. Tentokrát se 
na klubové scéně sedělo a povídalo do 
pozdních nočních hodin.

Za týden se úplně všechno změnilo, 
a  to nejen v  Koruně. Začali jsme od-
volávat, přesouvat nebo rušit koncerty, 
divadla i akce na celé jaro. Koruna zcela 
utichla. Byla najednou bez představení 
a bez diváků. Bez našich milých diváků, 
kteří se konečně naučili k nám chodit 
a sledovat naše informační kanály. 

Od začátku karantény jsme se sna-
žili dávat na naši facebookovou strán-
ku kulturní tipy na různé záznamy 
divadelních představení, přednášky, 
odkazovali jsme na možnosti, jak vyu-
žít volné večery. Velmi nás ale překva-
povalo i povzbuzovalo, jaké množství 

našich milých přátel Koruny nás i bez 
živé kultury nadále sleduje. 

Taky nás dojímala obrovská vlna 
solidarity, která se doslova valila nejen 
Radotínem. Někteří začali šít roušky, 
jiní pomáhali seniorům, sousedům 
či kde bylo potřeba a  začali jsme být 
téměř všichni k  sobě navzájem ohle-
duplní. Možná jsme si také začali více 
uvědomovat, vir nevir, že život je zá-
zrak a lidi jsou fajn. 

A co my – kulturistky a kulturisti? 
Co můžeme v tomto čase udělat? Šít 
pravda nikdo z  nás neumí a  práce 
máme paradoxně i  bez živé kultury 
stále dost. Připravujeme náplň pro 
nové kulturně-komunitní centrum 
i pro Dům na půl cesty, které ve dvo-
ře za Korunou rostou jako z  vody. 
Jenže kultura nám prostě chybí, tak-
že jsme to zkusili trochu jinak. Při-
pravili jsme pro vás alespoň krátké 
kulturně občerstvovací přestávky. 
Desetiminutovým videem z  Koruny 
a Radotína vás provede naše soused-
ka Milada Čechová. K jeho poslechu 
a  sledování vám doporučujeme při-
pravit si šálek dobrého čaje, kávičky 
nebo vínka a  vůbec nic nedělat, jen 
poslouchat. Třeba vás pobavíme díky 
našim „hostům“ a  jejich moudrým 
slovům nebo potěšíme pohádkou 
a ukážeme vám i něco z radotínské-
ho života v  rouškách. A  také třeba 
i  zavzpomínáme na minulé pořady. 
Pustit si nás můžete na facebookové 
stránce Koruny. 

Těšíme se zase brzy naživo! 
Dana Radová

vedoucí Kulturního střediska U Koruny

Koruna natočila a na Facebook umístila první Kulturní přestávku s Miladou 
Čechovou. Další by měly následovat.
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Také knihy 
potřebují údržbu

V knihovně se pracuje i  v  ko-
ronavirovém čase, kdy je pro 
čtenáře zavřená. „Knihov-

nice využívají čas na údržbu, na opra-
vy opotřebovaných knih, balení do 
ochranných fólií, případně lepení vypa-
daných listů z výtisků, které nechceme 
ztratit a na trhu již nejsou k dostání,“ 
říká Irena Farníková, vedoucí radotín-
ské knihovny. Spolu s kolegyněmi vy-
bírají knihy, které již dosloužily, nemají 
čtenáře, jsou příliš rozbité či zastaraly. 
„Samozřejmě nemůžeme zapome-
nout na nákup nové literatury, těšíme 
se na nával zájemců, až budeme moci 
knihovnu znovu otevřít, a pečlivě vybí-
ráme novou četbu, kterou své čtenáře 
zásobíme,“ slibuje Irena Farníková. 

Současná situace je vhodná k půjčo-
vání elektronických knih. E-knihy si 
mohou čtenáři půjčovat prostřednic-
tvím on-line katalogu, který najdou na 
webu knihovny (www.knihovna-ra-
dotin.cz). Přímo v katalogu je návod, 
jakým způsobem půjčení proběhne, 
a  také informace o  dalších zdrojích 
volně dostupných e-knih. Z  těch je 
na čelném místě nabídka Městské 
knihovny v  Praze. Nabízí více než 
1800 titulů v elektronické podobě zce-
la zdarma. Výběr je široký a  sahá od 
Karla Čapka přes Michala Viewegha až 
po Francise Scotta Fitzgeralda. E-do-
kumenty z pražské městské knihovny 
i  z  portálu Palmknihy.cz najdou čte-
náři v  katalogu radotínského zaříze-
ní pod záložkou nazvanou Odkazy. 
Pak stačí vybrat si knihu a následně ji 
stáhnout, případně prohlížet on-line. 
„Disponujeme i  vlastní radotínskou 
digitální knihovnou jménem Radek, 
kde máme zdigitalizovány například 
obecní kroniky Radotína. Vše zájemci 
najdou v knihovním katalogu v zálož-
ce Odkazy nebo na webu knihovny 
v záložkách Služby a Z Radotína,“ vy-
světluje Irena Farníková.

Kde dále hledat elektronickou 
četbu? Pro studenty a  pedagogy 
umožnila Národní knihovna on-line 
přístup ke svým zdigitalizovaným 
fondům, zpřístupněno je více než 
206  000 titulů na adrese kramerius.
nkp.cz. Na platformě Bookport se 
zase rozhodli nakladatelé zdarma 
poskytnout studentům i  široké ve-
řejnosti přístup k dílům nakladatel-
ství Grada, Portál, Galén, Jota, Práh, 
Karolinum, Masarykova univerzita 
nebo Epocha. Služba je dostupná na 
adrese www.bookport.cz.

Pro děti najdou rodiče desítky kla-
sických i  moderních interaktivních 
knížek v  aplikaci Booko pro tablety 
a  mobilní telefony. Portál nabízí mi-
mořádně celou knihovničku zdar-
ma. V Bookovi je možné najít dětské 
knížky pro kluky a holky od dvou do 
deseti let v  moderní podobě s  inter-
aktivními prvky, rozhýbanými ilust-
racemi, hlasem vypravěče a hrami. 

„Před dvěma lety jsme v  knihovně 
nastartovali projekt Narodil se čtenář 
pro maminky s  nejmenšími dětmi. 
Projekt si získal popularitu a my dou-
fáme, že se z malých dětí stanou naši 
budoucí čtenáři. Od podzimu pro-
jekt skvěle vede paní Linda Ladová,“ 
uvádí vedoucí radotínské knihovny. 
Linda Ladová připravila pro rodiče 
s malými dětmi tematické aktivity na 
doma k Pohádce ptačí z knihy Deva-
tero pohádek od Karla Čapka. Odkaz 
na stažení souborů s aktivitami najdou 
zájemci na adrese bit.ly/3e0JcEr. 

(kni)

Vláda ve svých plánech na uvol-
ňování zákazů místní knihovny 
nezmínila, otevřou se tak buď 
s  galeriemi a  muzei na konci 
května, nebo se zbytkem provozo-
ven na začátku června. Situace se 
může změnit.

Zavřené kino prochází dezinfekcí

Kino je podobně jako další kul-
turní zařízení od půlky března 
zavřené. Jeho zaměstnanci stále 

chodí do práce, věnují se byrokratické 
práci, údržbě a úklidu. „Dlaždičky, 
kryty světel, opěrky sedadel a další po-
vrchy procházejí dezinfekcí. Zároveň 
doděláváme výměnu posledních řad 

hlediště nově očalouněnými sedač-
kami,“ říká Štěpán Malík, vedoucí 
radotínského kina. Kromě očistných 
prací proběhla v kině i revize elektřiny 
a  údržba techniky. „Všichni si přeje-
me, aby už vše skončilo a zase jsme za-
čali promítat,“ doufá Štěpán Malík. 

(buč)

Radotínská knihovna nakupuje i během epidemie nové knížky.
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Sportovci omezili tréninky a rušili soutěže
Koronavirus změnil plány radotínských sportovců. Fotbalistům SC Olympia se úplně zrušila jarní část sezony a zůstávají 
tak i pro příští sezonu v pražském přeboru, ve kterém byli po podzimní části na sestupové pozici. Lakrosisté přišli o řadu 
mezinárodních turnajů v čele s Memoriálem Aleše Hřebeského. Softbalisté museli odložit start v extralize, do které se před 
letošní sezonou vrátili. Od půlky března a po celý duben zůstala uzavřena všechna sportoviště, nezbylo než se připravovat 
individuálně. V anketě se dočtete, jak radotínští sportovci trénovali a kterých soutěží či zápasů se vůbec nedočkali.

Jak vypadají vaše tréninky během koronavirových omezení? O jaké soutěže, utkání nebo důležité turnaje jste kvůli epidemii přišli?ANKETA

Lakros LCC Radotín, Miroslav 
Knotek 

Hráči LCC a Wolves se připravují 
individuálně. Někteří při tom 
využívají Facebook, Instagram 

nebo YouTube. Individuálně navště-
vují tréninkovou zeď nebo běhají ko-
lem řeky a posilují doma. Nekonala se 
první část ligových soutěží NBLL (box) 
a souběžně hraná NFLL (field), neod-
startovala ani dětská a  juniorská liga. 
Neuskutečnil se Memoriál Aleše Hře-
beského, junior ští reprezentanti přišli 
o  červencové mistrovství světa U19 
v  Irsku, senioři nepojedou na evrop-
ský šampionát ve Vratislavi. S  velkou 
pravděpodobností se neuskuteční ani 
podzimní akce. Jedná se o mistrovství 
Evropy klubů v  Gentu, turnaj Lax-
nai v americkém Syracuse. Turnaje ve 
Spojených státech se měli premiérově 
zúčastnit i naši junioři v kategorii U16, 
tým Foxies. V  ohrožení je i  tradiční 
společná akce na začátku srpna, kterou 
je soustředění ve Veselí nad Lužnicí.

Lakros LCC Radotín, Simona 
Baráková
Tréninky holek probíhají individuál-
ně, samy běhají, cvičí, trénují s lakro-
skou. Adéla Blahovcová, hráčka LCC 
Girls, vede vždy ve středu hodinový 
trénink pro zájemce na facebooko-
vých stránkách oddílu. Mladší holky 
se snažíme motivovat tím, aby natáče-
ly videa, která postupně zveřejňujeme. 
Koronavirové omezení nám zastavilo 
ligové zápasy, které se měly od břez-
na začít hrát napříč všemi kategorie-
mi. V  březnu jsme nemohly dohrát 
finále WILL 2020 v  naší radotínské 
hale v  kategoriích U10, U13 a  U16. 
Poslední březnový víkend jsme měly 
pro oba naše týmy hrající Národní 
ženskou ligu domluvené přípravné 
zápasy v  Mnichově. Naším velkým 
plánem na jaro byl Česko-německý 
pohár, který jsme měly pořádat v dub-
nu u nás v Radotíně. Na tento turnaj, 
kde hrají vždy tři nejlepší celky obou 
států, se nominovaly naše týmy LCC 
Girls i  LCC Harpyje. Zrušil se také 
červnový turnaj Prague Cup, kde měly 
hrát hráčky širších výběrů seniorské 
i  junior ské reprezentace. V  obou vý-
běrech je nemálo hráček z LCC.

Basketbal BK Wolves Radotín, 
David Zábranský
Jsme plně závislí na využití spor-
tovních hal a  tělocvičen, které jsou 
v  době omezení pochopitelně zavře-
né, tréninkový proces klubu se proto 
kompletně zastavil. A-tým v reakci na 
rozhodnutí federace ukončit národní 
ligy uzavřel sezónu a je už tedy ve fázi 
stavby kádru na příští rok. V mládež-
nické akademii dostali všichni hráči 
v kategoriích U10 až U13 individuál-
ní tréninkové plány ve formě souborů 
PDF a online videí, které jim trenéři 
postupně aktualizují. Máme i zpětnou 
vazbu od hráčů ve formě videoklipů 
a  fotek, abychom je mohli kontrolo-
vat. Čekáme na květnové vyjádření 
basketbalové federace, v  jakém for-
mátu bude probíhat druhá národní 
liga v  příštím ročníku. Pro všechna 
družstva v rámci mládežnické akade-
mie byly soutěže zatím ukončené do 
odvolání. Týká se to hlavních soutěží 
pro chlapce U10, U11, U13 a  dívky 
U13. Zrušen byl i pražský pohár U11, 
kde jsme letos měli nejvyšší ambice 
a neprohráli jediný zápas.

Softbal RSK Radotín, Václav 
Mudra
Vzhledem k  tomu, že jsme kolektiv-
ní sport a  provoz našeho sportoviš-
tě financuje z  velké části město, bylo 
i  naše hřiště uzavřeno. Naše příprava 
do této chvíle probíhala výhradně na 
bázi individuálních kondičních tré-
ninků. S  novým lehkým uvolněním 
opatření začínáme postupně přechá-
zet na model trénování ve dvojicích. 
Přeci jenom v našem sportu ať již při 
tréninku pálky, nebo pole bezpro-
střední kontakt nehrozí. Prozatím byl 
odložen začátek softbalových soutě-
ží na všech úrovních. Odkládá se tak 
obnovená premié ra našeho A-týmu 
v nejvyšší softbalové soutěži. A bohu-
žel v momentální celosvětové situaci se 
i  značně komplikuje případné angaž-
má jakýchkoliv posil s  jiným než čes-
kým pasem. Také mládežnické soutěže 
začnou se zpožděním – kdy to přesně 
bude, zatím není jisté, ale předběžně 
se počítá se začátkem v  červnu. Naše 
juniorky tak přijdou o možnost zahrát 
si před domácím publikem.

Badminton Sokol Meteor Radotín, 
Jakub Bitman
Minimálně třikrát týdně cvičím doma 
různé kruhové tréninky, jdu se projet na 
kole, chodím na výlety pěšky. A  jelikož 
nejsem zvyklý na to, abych měl nějaké 
kilo na sobě navíc, od 1. dubna jsem si 
řekl, že do toho trochu dupnu a do léta 
budu zase ve formě. Za březen se mi totiž 
„podařilo“ něco nabrat. Kvůli koronavi-
ru jsem přišel o čtvrtfinále české extrali-
gy, dále o turnaje kategorie GP A v Plzni 
a Liberci. Na mezinárodní turnaje jsem 
se nechystal i vzhledem k tomu, že jsem 
nedávno nastoupil do zaměstnání.

Badminton Sokol Meteor Radotín, 
Halka Bitmanová
Situace je těžká pro hráče i pro nás tre-
néry. Někteří trenéři mají profesionální 

smlouvy a pro ně to znamená, že přišli 
o  zdroj své obživy. Vzhledem k  tomu, 
že badminton se nedá hrát ani pořádně 
trénovat venku, nelze se tedy připravo-
vat běžným způsobem a je potřeba im-
provizovat. V  Radotíně máme mladé 
hráče, většinou školou povinné. Jakmile 
zůstali doma, bylo ještě možné chodit 
ve skupinách ven, takže jsme měli atle-
tické tréninky. V následujících týdnech 
již to bylo zakázané. Hráčům jsme ro-
zeslali rozpisy tréninků na každý týden 
podle věkových kategorií. Ve spoluprá-
ci s  našimi mladými trenéry probíhaly 
on-line video tréninky po skupinách 
šesti až osmi hráčů. Hráči také vyplňují 
tréninkové deníky, které vždy na konci 
týdne pošlou ke kontrole a  konzultaci. 
Komunikujeme po Messengeru. Dení-
ky s nimi vždy projdeme a doporučíme, 
co třeba upravit, kde přidat, co ubrat – 
podle toho, jak je známe a co je potře-
ba u  koho zlepšovat. Naštěstí je suchá 
příprava pro badminton velmi důležitá, 
minimálně stejně jako samotný herní 
trénink. Jednou týdně zasíláme infor-
mace rodičům. Speciální individuální 
trénink má juniorská reprezentantka 
Kateřina Mikelová. Ve spolupráci se svý-
mi osobními trenéry trénuje každý den 
kondici, rychlost, rychlostní vytrvalost, 
fyzickou sílu, techniku badmintonovou. 
Používá k  tomu též přenosnou síť, kde 
lze trénovat krátké údery na síti a pohyb 
k  síti. Kvůli karanténě se nedokončila 
extraliga, ve které náš oddíl bojoval o ti-
tul. Mistr byl určen ze stávajícího pořadí, 
náš oddíl skončil na druhém místě.

Atletika SC Radotín, Petr Dubský
S  tréninky pokračujeme, ale na dálku. 
Starší atleti mají vypsaný tréninkový 

plán, který následně konzultují s  tre-
néry. Dětem jsme rozvezli některé po-
můcky, jako například oštěpy a  disky, 
aby mohly v trénincích pokračovat ale-
spoň v omezené míře i doma. Mladším 
dětem natáčejí naše trenérky cvičební 
videa, která umisťují na nově zřízený 
YouTube kanál Atletika na doma. Tre-
nérky tam vkládají nejen videa pro děti, 
ale i pro rodiče, takže si může zacvičit 
celá rodina. Pro zpestření jsme při-
pravili i některé online soutěže, jako je 
třeba skok daleký z  místa nebo skoky 
přes švihadlo. Děti zapisují své výkony 
do online tabulky a  po skončení naří-
zených opatření vyhlásíme výsledky 
a nejlepší oceníme.

Atletická sezona se pravděpodobně 
rozběhne až někdy v červnu, spíše v čer-
venci. Celá jarní část se posunuje. Nějaké 
závody, hlavně ty nejdůležitější, by měly 
proběhnout. Sezona bude ale samozřej-
mě ovlivněna tím, že atleti nemohli tré-
novat na stadionu. Přijdeme o reprezen-
tační závody. Letos jsme měli dva adepty 
na reprezentaci. Martin Hrdoušek v kate-
gorii do 23 let cílil na štafetu 4 × 400 met-
rů a žák Patrik Marinov měl být ve výbě-
ru na tratích 60 a 150 metrů. Vzhledem 
k uzavření hranic ale tyto akce asi nebu-
dou. Nekonalo se jarní soustředění, dou-
fám, že se uskuteční alespoň letní. 

Pokračujeme v  přípravách rekon-
strukce atletického zázemí na radotín-
ském stadionu. Vznikla studie pro-
veditelnosti. Sešli jsme se s  vedením 
SC  Radotín a  zástupci projekční firmy, 
která bude vytvářet projektovou doku-
mentaci, a  přesně jsme si popsali naše 
požadavky a konzultovali jejich technic-
ké provedení. 

(red)

Krkonoše nad Prahou

Sportovci a  milovníci hor mají 
v  době nouzového stavu jen 
omezené možnosti k  turistice, 

lyžařské areály navíc s předstihem zavře-

ly své vleky a  lanovky už v půlce břez-
na. Pražané se přesto alespoň na malou 
chvíli mohli pokochat výhledem na za-
sněžené krkonošské kopce. Takto bylo 
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možné v  dálce pozorovat zasněžené 
sjezdovky na konci března z točny auto-
busů Na Hvězdárně ve Velké Chuchli. 

(buč)
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Mnoha sportovcům nezbylo než trénovat v domácím prostředí s pomocí videí a přenosů na sociálních sítích.


