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Doprava 
v Radotíně 
s výměnou 
mostu nezko-
labovala.
Chystají se další úpravy 
křižovatek 

Hlavní 
ekonomka 
radotínského 
úřadu
vysvětluje, jak 
hospodaří městská  
část 

Než vypukla 
epidemie:
Masopustní veselí 
a příjezd Horymíra 
přilákal mnoho 
návštěvníků 
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Vážení  
spoluobčané,
březen patřil beze-
sporu k nejrušněj-
ším měsícům, jaké 
jsem jako starosta 
Radotína zažil. 
Vstoupili jsme do 
něj s obavami, jak 
moc náš život ovlivní uzavřená Kar-
lická ulice. A jen krátce poté nás zasáhla 
koronavirová epidemie. Aktivoval jsem 
krizový štáb a přijímali jsme jedno 
neveselé opatření za druhým. Když 
v tyto dny přišlo ještě varování před 
zvýšenými hladinami řek, začal jsem se 
cítit jako kapitán na třech lodích – řešili 
jsme silniční dopravu, problémy s koro-
navirovou nákazou a sledovali jsme hla-
diny na tocích. Alespoň že ty povodně 
nakonec nepřišly.
Ačkoliv i nadále intenzivně řešíme 
přijatá dopravní opatření v Radotíně 
a stále se na základě zjištěných reál-
ných situací snažíme za souhlasu pří-
slušných orgánů vylepšovat značení 
a uspořádání křižovatek, nejvíce nás 
všechny zasáhla opatření spojená 
s novým druhem koronaviru. Uza-
vřené školy pamatujemez velkých 
povodní a ještě dříve z uhelných 
prázdnin. Ale takovou sérii opatření, 
která mají zamezit kontaktům mezi 
lidmi, jsme nikdy nezaváděli. Hned 
na začátku jsme se zaměřili především 
na naše seniory, které musíme před 
nákazou ochránit nejvíce. Naše pečo-
vatelská služba zajistila rozvoz nákupů, 
léků a obědů pro všechny zájemce 
důchodového věku. Následovala řada 
dalších opatření. Velice mě potěšila 
skutečnost, že se rychle ozvalo něko-
lik dobrovolníků, kteří nabídli svou 
pomoc při řešení složité situace. Moc 
jim za projevenou solidaritu děkuji. 
Věřím, že koronavirus díky vzájemné 
ohleduplnosti a dodržování hygienic-
kých pravidel společně zvládneme. 
Přeji vám pevné zdraví!

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

Praha 16. První zasedání radotínského 
krizového štábu se konalo 10. března 
jen pár hodin poté, co vláda uzavřela 
školy a začala omezovat shromažďo-
vání lidí. Výuku přerušila radotínská 
základní škola, gymnázium i učiliště. 
Program na další týdny začala odvolá-
vat a na jiné termíny překládat Koruna, 
11. března už se neotevřelo kino.

Česká vláda postupně zaváděla 
přísnější a přísnější opatření, 
aby maximálně omezila kontakt 

lidí na veřejnosti. „Na radnici začal 
ihned pravidelně zasedat krizový štáb, 
který přijímá opatření vycházející ze 
stávající situace a z nařízení vlády,“ říká 
Karel Hanzlík, starosta Radotína a ve-
doucí Krizového štábu Městské části 

Slovo starosty Epidemie omezila život v Radotíně
Obavy ze šířící se nákazy novým druhem koronaviru změnily během března život v Radotíně stejně 
jako v celém Česku k nepoznání. Nejdříve se zavřely školy, Kulturní středisko U Koruny, kino, spor-
toviště a poté také bazén, knihovna, školka, mnoho obchodů i restaurace. Vláda nakonec zakázala 
volný pohyb osob. Lidé zůstali doma v karanténě, cestovat bylo možné jen za prací, k lékaři a na 
nezbytné nákupy především potravin či léků.

Inzerce

FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 242 438 910, www.femat-autocentrum.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

   BUĎTE V KLIDU! 
MY  VÁŠ VŮZ 
   NA JARO  
      PERFEKTNĚ 
   PŘIPRAVÍME!

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních 
a praktických produktů ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte 
bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely 
ŠKODA a podléhají náročnému testování. Navíc můžete do konce května 
na akční sortiment příslušenství využít slevy až 50 %.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince  
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Originální příslušenství

Číslo 4/2020

O další den později, 12. března, ra-
dotínský krizový štáb reagoval na 
vyhlášení nouzového stavu pro celé 
území Česka. Uzavřela se knihovna, 
základní škola ohlásila odložení zá-
pisu do prvních tříd, provoz přeru-
šila mateřská škola a jídelna v domě 
s pečovatelskou službou přestala vařit 
pro veřejnost. Aby byla k dispozici 

jen nejohroženější skupině radotín-
ských občanů – seniorům. Pečovatel-
ská služba navíc nabídla rozvoz jídel, 
nákupů a léků všem radotínským dů-
chodcům. „Péče o naše seniory se stala 
prioritou,“ vysvětluje starosta Karel 
Hanzlík. Vedení radnice rozhodlo, že 
provoz v mateřské škole přeruší až od 
pondělí 16. března, aby si především 
pracující rodiče vyřešili či zajistili bě-
hem následujících dní hlídání svých 
ratolestí.

S každým dnem přibývalo zákazů. 
Postupně se uzavřela všechna vnitřní 
i venkovní sportoviště, do odvolání 
skončily tréninky mládeže i dospě-
lých. Lakrosisté zrušili největší ra-
dotínskou sportovní akci, kterou 
každoročně bývá Memoriál Aleše Hře-
beského. Na konci dubna se ho mělo 
zúčastnit 24 týmů z 15 zemí. Zápasy 
rušili fotbalisté a softbalisté nevěděli, 
zda v dubnu začnou zápasy extraligy. 
Nekonaly se ani bohoslužby. Majite-
lům restaurací nejdříve vláda povolila 
provoz jen do 20 hodin, ale v sobotu 
14. března už nesměly své prostory 
otevřít vůbec. Restaurace Musa re-
agovala rozvozem jídel po Radotíně 
zdarma a podobně jako Sokolovna, 
bistro Luna nebo další stravovací za-
řízení nabídla alespoň prodej pro ty, 
kteří si přišli jídlo vyzvednout. 

Petr Buček

Pokračování na str. 3

Vláda zakázala vycházet ven bez roušek, které však obchody neměly na skladě. Mnoha lidem nezbylo než si je pořídit Vláda zakázala vycházet ven bez roušek, které však obchody neměly na skladě. Mnoha lidem nezbylo než si je pořídit 
svépomocí.svépomocí.
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Rozběhla se 
výměna mostu 
v Karlické, doprava 
nezkolabovala

Největší problémy vytváří auto-
mobilová doprava ráno mezi 
sedmou a  devátou hodinou. 

Odpoledne je situace klidnější, návra-
ty z  práce se rozprostírají do delšího 
časového úseku. Další zklidnění do-
pravy přineslo zavedení koronavirové 
karantény. 

Největší trable řidičům přináší přejezd 
přes železniční trať a  průjezd úzkým 
tunýlkem mezi Prvomájovou a  Vráž-
skou. „Radnice spolu s  odborem do-
pravy a policií proto na základě něko-
likadenního sledování a vyhodnocení 
dopravní situace naplánovala několik 
úprav, které do dalších měsíců vylepší 
stávající situaci,“ slibuje Karel Han-
zlík. Jednou z prvních rychlých úprav 
byla změna příjezdu k parkovišti před 
Albertem. Původní přípojka se na-
cházela příliš blízko přejezdu, u které-
ho se tvoří řady čekajících aut. Nová 
cesta k  parkovišti vede z  druhé stra-
ny vysloužilé výtopny. Další opatření 
se dotklo křižovatky na druhé straně 
přejezdu. Ve směru k  Horymírově 
náměstí už nebude možné odbočovat 

Kulturní centrum Koruna zrušilo kompletní program na druhou půlku 
března i na celý duben, konat se nebudou ani jarní zájezdy pro seniory. 
„Některé akce jsme přeložili na nové termíny,“ říká Dana Radová, ve-

doucí Koruny. Divadelní představení s Petrem Nárožným Víš přece, že neslyším, 
když teče voda se přesunulo na 18. října. Zakoupené vstupenky zůstávají v plat-
nosti. Ruší se také divadelní představení Kurz ručních prací v podání souboru 
Gau dium, které se mělo odehrát 5. dubna. Koncert Vlasty Redla plánovaný na 
23. dubna se v aule základní školy odehraje 1. října. 

(kor)

Jak poznám, že mám 
koronavirus?

Příznaky onemocnění jsou po-
dobné chřipce. Jedná se o zvý-
šenou teplotu, dušnost, kašel, 

bolesti svalů či únavu. Onemocnění 
doprovázejí respirační potíže. Pouze 
u  některých pacientů vede k  rozvoji 
virového zápalu plic, který může vyús-
tit až v selhání dýchání.

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má 
teplotu a nějaké respirační potíže, trpí 
infekcí COVID-19! Každý případ in-
fekce koronavirem musí být charak-
teristický epidemiologickými krité-
rii – tzn. daný jedinec byl v kontaktu 
s někým, kdo je infikován – a také kli-
nickými kritérii – tzn. vykazuje symp-
tomy, které jsou charakteristické pro 
dané onemocnění.

Co je dušnost?
Dušnost je charakterizována subjek-
tivně vnímanými problémy s  dýchá-
ním. Pacient má pocit tíže na prsou 
nebo nedostatku vzduchu, obtížně se 
mu dýchá.

Co mám dělat, když mám 
příznaky onemocnění?
V případě, že máte obavy o svůj zdra-
votní stav, je třeba telefonicky kontak-
tovat pro informace o dalším postupu 

Městská část Praha 16 se i letos připojila k mezinárodní kampani Vlajka 
pro Tibet, která upozorňuje na porušování lidských práv a uplatňová-
ní metod násilného potlačování svobody v  této zemi. K  připomenutí 

61.  výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci vyvěsila radotínská radnice 
vlajku na hlavní budově v ulici Václava Balého již večer v pondělí 9. března a byla 
zde umístěna až do 11. března společně se stabilně vyvěšenými vlajkami České 
republiky a Městské části Praha 16.

Jana Hejrová

doleva do Vrážské ulice směrem k ná-
draží. Odbočit tam budou smět jen 
autobusy. To by mělo zajistit plynulejší 
pohyb vozidel přes přejezd Na Beton-
ce a zároveň by se tím mělo zreduko-
vat množství aut mířících k tunýlku ve 
směru od vlakového nádraží.

U  tunýlku odbor dopravy prověří 
možnost rozšíření vozovky ve smě-
ru od Chuchle. Aby vznikl samo-
statný odbočovací pruh směřující 
k tunelu, který nebude brzdit auta 
pokračující rovně k nádraží. Doprav-
ní opatření potrvají až do prosince, 
kdy by měli stavbaři dokončit kom-
pletní výměnu železničního mostu 
v  Karlické. Pokud nedojde ke zpož-
dění stavby v  souvislosti s  virovou 
epidemií. „Velice děkuji za převážně 
vstřícné a ohleduplné chování řidičů 
a  chodců. Klíčová byla i  součinnost 
a  pomoc strážníků městské i  státní 
policie. I  nadále však prosím obča-
ny Radotína o trpělivost během této 
uzavírky,“ říká starosta Městské části 
Praha 16 Karel Hanzlík. 

(buč)

U přejezdu Na Betonce doprava nejvíce zhoustne ráno mezi sedmou U přejezdu Na Betonce doprava nejvíce zhoustne ráno mezi sedmou 
a devátou hodinou.a devátou hodinou.

Chodník směřující k přejezdu ve směru od zastávek je pro pěší uzavřený. Chodník směřující k přejezdu ve směru od zastávek je pro pěší uzavřený. 
Chodci mají využívat přechod před restaurací U Portlandu.Chodci mají využívat přechod před restaurací U Portlandu.

V pondělí 9. března se v Radotíně uzavřela hlavní 
dopravní tepna v Karlické ulici. I přes hustý pro-
voz nedošlo ke kolapsu dopravy. „Čekali jsme 
ještě větší komplikace. Díky spolupráci se státní 
i městskou policií se podařilo situaci zvládnout,“ 
říká starosta Radotína Karel Hanzlík.

Vážení čtenáři, 
dubnové Noviny Prahy 16 
vyšly v osmistránkovém 

formátu namísto obvyklých 
12 stran. Kvůli epidemii 

koronaviru zrušilo svůj kom-
pletní program na duben 

Kulturní středisko U Koruny 
a také kino bylo v době 

výroby těchto novin uza-
vřené. Odpadl také přehled 

ostatních kulturních událostí 
v Radotíně a okolí. Bohužel 
se na stránky nevešla ani 
sudoku, která se v dalších 
vydáních opět v novinách 

objeví. 
Toto vydání mělo uzávěrku 
textů v pondělí 23. března 
dopoledne. Některé infor-
mace související s korono-
varivou epidemií se mohly 

od té doby změnit.
(red)

Jak snížit riziko nákazy?

Především je nutné být zod
povědný sám k sobě i svému 
okolí:

  Často a důkladně si myjte 
ruce mýdlem či dezinfek
čním gelem

  Pravidelně otírejte dez
infekčními ubrousky také 
vlastní předměty (např. 
mobilní telefon)

  Kašlete a kýchejte do 
kapesníku či rukávu

  Používejte jednorázové 
kapesníky a poté je vyhoďte

  Vyhýbejte se velkému 
uskupení osob a udržujte 
si bezpečný odstup (asi 
2 metry)

  Eliminujte kontakt 
s nemocnými lidmi

  Necestujte do zasažených 
lokalit

  Pokud se necítíte dobře, 
zůstaňte doma

  Sledujte aktuální informace 
na ověřených webech

  Řiďte se doporučením pří
slušných úřadů a vlády ČR 

(mz)
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Koruna už pro některé akce 
našla nové termíny

Na radnici zavlála tibetská 
vlajka

svého registrujícího lékaře, lékařskou 
pohotovostní službu nebo krajskou 
hygienickou stanici. Můžete se také 
poradit na celostátní bezplatné lince 
1212.

Jaká je léčba tohoto 
onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporu-
čena žádná specifická antivirová léčba. 
Lidé infikovaní koronavirem by měli 
zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující 
příznaky této infekce. Léčba je vždy 
individuální a  vychází z  konkrétních 
potřeb pacienta. K  podpůrné léč-
bě se využívají běžně dostupné léky, 
množství symptomů onemocnění  
COVID-19 se dá úspěšně léčit.

Mám příznaky onemocnění, mám 
vyrazit ke svému lékaři?
V  rámci své ochrany i  ochrany okolí 
nechoďte k  lékaři ani do laboratoří 
osobně, zavolejte svého lékaře či hy-
gienu a domluvte si postup testování. 
Odběr vzorku často probíhá přímo 
v  domácnostech pomocí odběrové 
sanitky. Po odběru čekáte v prostředí 
svého domova na výsledek testů. Po-
dle závažnosti je vám nařízena buď 
domácí karanténa (lehký průběh), 
nebo hospitalizace na infekční odděle-
ní do příslušné nemocnice. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Otázky a odpovědi okolo koronaviru

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU
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Epidemie omezila život v Radotíně
Pokračování ze str. 1

Firmy začaly počítat ekonomické 
ztráty a  zaváděly různá opatře-
ní. „Náš tým pracovníků jsme 

rozdělili do tří skupin, aby nedochá-
zelo k  případnému přenosu nákazy,“ 
uvedl Lukáš Princ, spolumajitel firmy 
Ski a  Bike Centrum Radotín. Ta mu-
sela uzavřít vedle restaurace i prodejnu 
a servis kol a lyží. Nadále fungoval ales-
poň elektronický prodej formou e-sho-
pu. „Jedním z  kroků, které jsme pod-
nikli, je distribuce dezinfekčních gelů 
mezi naše zaměstnance. Dezinfekční 
gely si vyrábíme ve svých laboratořích,“ 
prozradila Nikola Davidová, tisková 
mluvčí společnosti HeidelbergCement, 
které patří radotínská cementárna.

Od pondělí 16. března omezily svůj 
provoz také radotínské úřady. „Zaved-
li jsme preventivní opatření, abychom 
omezili kontakty mezi našimi pra-
covníky a  klienty,“ líčí starosta Karel 
Hanzlík. Úřední hodiny se omezily na 
pondělí a středu, návštěvy si úředníci 
začali vyzvedávat u vchodových dveří 

úřadů a  jen v dopoledních hodinách. 
Původně plánovaná schůze zastupitel-
stva na 23. března byla přesunuta na 
nový termín. V Radotíně se přerušilo 
také konání svateb, sběrný dvůr měli 
k dispozici jen podnikatelé. A do auto-
busů pražské hromadné dopravy bylo 
od 17. března povoleno nastupovat 
jen se zakrytými ústy a nosem. O den 
později bylo nutné použít roušku i při 
vstupu do budov úřadu nebo zdravot-
nického střediska. Část jeho lékařů 
uzavřela ordinace, někteří z  nich byli 
k dispozici pacientům alespoň telefo-
nicky. Povinnost nosit roušky se neu-
stále rozšiřovala.

V  době uzávěrky tohoto vydání No-
vin Prahy 16 (23. března) bylo možné 
v  Radotíně využívat služby obchodů 
s potravinami, s krmivem pro zvířata, 
otevřeno měly také drogerie, auto-
servisy, oční optika, lékárny, zdravot-
ní středisko a čerpací stanice. A kvůli 
chybějícím rouškám otevřela také ga-
lanterie. Aby si je lidé ušili vlastními 
silami. 

Petr Buček

Školáci zůstali doma a nevěděli na jak dlouho

Žáci radotínské základní školy 
stejně jako ostatní školáci všu-
de po Česku zůstali doma na 

neplánovaných prázdninách. První 
odhady říkaly, že koronavirové prázd-
niny potrvají dva týdny, brzy se začalo 
hovořit o měsíci. Zavřená zůstala také 
školní jídelna. 

„Všichni učitelé dostali zadání posílat 
dětem domů prostřednictvím elektro-

nické pošty úkoly. Vždy nanejvýš na 
týden dopředu,“ říká ředitel radotín-
ské školy Zdeněk Stříhavka. Někteří 
učitelé zvolili přípravu úkolů v domá-
cím prostředí, jiní se vrhli na přípravu 
pomůcek nebo jinou práci přímo ve 
škole. „Nucenou pauzu také využije-
me k opravě komunikačního systému 
v  prostorách družiny,“ uvádí ředitel 
školy. Škola změnila podobu zápisu 
do prvních tříd, podrobnosti lze najít 

na jejích internetových stránkách. Na 
nové termíny čekali také ti, kteří se 
letos hlásí na gymnázia a další střední 
školy.

Náhlé přerušení výuky v  radotínské 
základní škole není úplnou výjimkou. 
Žáci měli neplánovaně prodloužené 
prázdniny naposledy také během niči-
vých povodní v roce 2002. 

(buč)

Zavřeno. Takové a podobné cedulky se objevily na radotínských sportovištích, restauracích i některých obchodech.Zavřeno. Takové a podobné cedulky se objevily na radotínských sportovištích, restauracích i některých obchodech.

Ředitel radotínské základní školy Zdeněk Stříhavka v prázdné třídě (foceno před zavedením povinných roušek)Ředitel radotínské základní školy Zdeněk Stříhavka v prázdné třídě (foceno před zavedením povinných roušek)

Aby nepřišli do kontaktu s velkým množstvím lidí, dostali senioři část otvírací doby obchodů Aby nepřišli do kontaktu s velkým množstvím lidí, dostali senioři část otvírací doby obchodů 
jen pro sebejen pro sebe

V autobusech se objevily zábrany, které cestující nepouštěli do blízkosti řidičů. Nastoupit do nich bylo V autobusech se objevily zábrany, které cestující nepouštěli do blízkosti řidičů. Nastoupit do nich bylo 
povoleno jen s rouškou.povoleno jen s rouškou.

Restaurace spustily prodej z okýnek (foceno před zavedením povinných Restaurace spustily prodej z okýnek (foceno před zavedením povinných 
roušek).roušek).

Sokolovna plánovala na duben bohatý program, jehož vrcholem měl být Memo-Sokolovna plánovala na duben bohatý program, jehož vrcholem měl být Memo-
riál Aleše Hřebeského s týmy z celého světa. Ten se stejně jako řada dalších riál Aleše Hřebeského s týmy z celého světa. Ten se stejně jako řada dalších 
sportovních a kulturních akcí nekoná.sportovních a kulturních akcí nekoná.
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|4| Rozhovor

Kateřina Valínová vysvětluje, jak hospodaří Radotín

Městská část Praha 16 vstoupila 
do letošního roku s rozpočtem 
ve výši 118 milionů na straně 

plánovaných výdajů a  se 111 miliony 
příjmů. „Schodek ve výši necelých sed-
mi milionů představuje dotaci na rozší-
ření Koruny, kterou jsme získali už loni, 
ale utratíme ji až letos,“ vysvětluje Ka-
teřina Valínová, vedoucí ekonomického 
odboru radotínského úřadu.

Rozpočet a jeho příjmy a výdaje

Vedoucí ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 16 popisuje, jaké příjmy a výdaje má radotínský rozpočet. A také 
vysvětluje, jakým způsobem se pracuje s dotacemi na stavby, které zlepšují život v Radotíně.

Radotínský rozpočet na rok 
2020 pracuje s  částkou 
zhruba 118 milionů korun. 

Popište, jak probíhají přípravy ta-
kového rozpočtu?
Práce optimálně začínají už v  létě 
o  prázdninách. Sbíráme informace 
z  jednotlivých odborů a  od příspěv-
kových organizací, jakými jsou škol-
ka, základní škola, školní jídelna nebo 
technické služby. Zjišťujeme jejich 
finanční požadavky, které musí odpo-
vídat tomu, kolik budeme mít v dalším 
roce k dispozici peněz. Letošní rozpo-
čet rada i zastupitelstvo schválili v půl-
ce loňského prosince. Nutno říct, že 
rozpočet je jakýmsi plánem hospoda-
ření na dalších dvanáct měsíců, který 
se pak během roku s příjmem různých 
dotací mění a vyvíjí.

Odkud plynou do radotínského 
rozpočtu finance?

Hlavním příjmem našeho rozpočtu 
je příspěvek od hlavního města Pra-
hy. Ten se pohybuje okolo 50 milionů 
korun. O jeho přesné výši se dozvíme 
vždy na podzim. Dalším významným 
příjmem přesahujícím 20 milionů 
korun jsou finance na provoz státní 
správy, kterou prostřednictvím něko-
lika odborů Praha 16 vykonává. To se 
týká například vydávání občanských 
průkazů a  pasů, ale i  jiných úřední-
ků. Další příjmy plynou z tak zvaných 
vlastních příjmů. Sem patří vybrané 
poplatky za psy, poplatky z ubytování, 
které musí odvádět hotely či penziony, 
a  také daň z nemovitosti. Tu Radotín 
na rozdíl od jiných městských částí 
letos nezvýšil, i když k tomu měl pří-
ležitost. Například na Zbraslavi tato 
daň vzrostla o sto procent. Souhlasím 
se starostou Hanzlíkem, že je lepší tuto 
daň nezvyšovat. Daňové zatížení lidí je 
i tak velké.

Poslední příjmovou položku tvoří 
příjmy z  ekonomické činnosti. Co 
sem všechno patří?
Radotín vlastní asi 300 bytů na starém 
sídlišti i na dalších místech a zisk z je-
jich pronájmu zamíří do této složky. 
Patří sem také výnosy z  prodeje ne-
movitostí, pronájmu nebytových pro-
stor a dále ze vstupenek do kina nebo 
Koruny.

To ale ještě nehovoříme o  dota-
cích, které radnice získává na růz-
né projekty typu rozšíření Koruny 
či školy, stavba bazénu a biotopu. 
Tyto finance také projdou rozpo-
čtem?
Ano. Vedení radnice dokáže získat 
velmi vysoké prostředky z dotací, což 
je v Radotíně hodně vidět. Nyní napří-
klad běží stavba kulturně-komunit-
ního centra Koruna a  celých zhruba 
100 milionů, které bude stavba stát, 
projde postupně naším rozpočtem. 
Tyto dotace přitom získává radnice 
na čtyři dílčí projekty – na služebnu 
policie, na základní uměleckou školu, 
na Dům na půl cesty a na kulturně-ko-
munitní centrum Koruna. U dotací je 
nutné dodat, že není důležité peníze 
umět jen získat, ale také je smyslupl-
ně a správně ekonomicky využít. Aby 
se nestalo, že se nějaká stavba podce-
ní a nakonec na její dokončení chybí 
peníze. To vše se tady v Radotíně daří 
dělat správně.

Zůstaňme právě u Koruny. Peníze 
na její stavbu pocházejí ze čtyř 
různých dotací, které asi nepři-
cházejí najednou. Jak je vlastně 
dostáváte do už schváleného roz-
počtu?
Jakmile tyto peníze v  průběhu roku 
získáme, navrhneme radě navýšení 
příjmů a  také výdajů, abychom tyto 
peníze mohli na už běžící stavbu po-
užít. Všechny dotace, i  ty evropské, 
k nám plynou přes magistrát. My o ně 

žádáme, a jakmile je magistrát pro nás 
schválí a  obdrží, přeposílá je k  nám 
s tím, že si musíme upravit rozpočet.

Znamená to, že do začátku letošní-
ho roku jste vstoupili s rozpočtem 
120 milionů korun, ale na jeho 
konci se ukáže, že jste hospodařili 
třeba s dvojnásobnou částkou?
Tak to je, rozpočet se v  závislosti 
na přijímaných dotacích postupně 
upravuje. Jeho navýšení vždy schva-
luje rada i  zastupitelstvo. A  když rok 
skončí, vypracujeme závěrečný účet 
hospodaření, který musí opět schválit 
rada a zastupitelstvo. Ten je konečným 
výsledkem ekonomiky úřadu a samo-
správy za uplynulý rok. Nyní proto 
chystáme uzávěrku za rok 2019. A až 
tento závěrečný účet vypovídá o tom, 
jak městská část hospodařila v  před-
chozím roce. To je opravdová vizitka 
radnice, původní rozpočet je pouze 
ekonomickým plánem na další rok.

Bude v  tom závěrečném účtu za 
loňský rok schodek ve výši 70 mi-
lionů korun? Opoziční zastupitelé 
tvrdí, že radnice hospodařila prá-
vě s takovou „účetní ztrátou“.
Rozhodně to není pravda. Předně je 
to tak, že schodek nečiní 70, ale asi 
30 milionů. A  není to žádná ztráta. 
Jedná se o  dotace, které jsme čerpali 
v předchozích letech na stavbu bazénu 
či rozšíření školy a pak se podle plánů 
převedly do loňského rozpočtu, aby 
se na jejich probíhající stavbu použi-
ly. Předloni tak byly součástí přebytku 
rozpočtu a za loňský rok budou v roz-
počtovém schodku. O  žádnou ztrátu 
se nejedná. Je to pouze účetní stav. Vše 
proběhlo podle plánů, nejde o žádnou 
ztrátu, na kterou by si bylo nutné brát 
bankovní úvěr.

Opozice také kritizuje zvyšování 
nájemného v obecních bytech. Co 
si o tom myslíte?

Jsem ráda, že to radnice udělala. Dří-
vější nájem činil 83 korun za metr 
čtvereční, což výrazně zaostává za trž-
ními nájmy. Nyní se v obecních bytech 
platí 96 korun za metr, ale například 
na Zbraslavi je to zhruba 120 korun 
v  podobně starých bytech (pozn. 
red. – 120 korun za metr čtvereční 
je v obecních bytech v Praze obvyklá 
částka). I nadále zůstává bydlení v ra-
dotínských obecních bytech výhodné.

A jak obstojí tvrzení opozice, kte-
rá hlásá, že radnice a  úřad letos 
škrtají ve výdajích pro radotínské 
školy a školky či technické služby 
a že méně peněz půjde na kulturu?
To není v  žádném případě pravda. 
Školy, školky, kultura i technické služ-
by mají v  letošním rozpočtu stejnou 
částku jako v  roce 2019. Technické 
služby dokonce vloni hospodařily 
s půlmilionovou úsporou.

Financuje městská část ze své-
ho rozpočtu také provoz bazénu, 
biotopu nebo sportovní haly?
Ne, ty fungují jako obecně prospěšná 
společnost a mají své vlastní účetnic-
tví. Rozpočtem však musely projít do-
tace, které vedení radnice na zřízení 
bazénu a biotopu získalo. Od té doby 
hospodaří tato společnost samostatně.

Radotínská radnice v  roce 2008 
snížila citelně počet úředníků, 
čímž získala nemalé prostředky. 
Jak se využívají?
Díky tomuto zeštíhlovacímu kro-
ku může radnice využít každý rok 
asi deset milionů korun na investice, 
které zlepšují život všem v  Radotí-
ně. Z  těchto peněz se například staví 
Místo u řeky, opravili se za to komu-
nikace, chodníky nebo se použijí na 
nákladnější kulturní akce pro širokou 
veřejnost, jakými jsou posvícení nebo 
burčákobraní. 

Petr Buček

PŘÍJMY ROZPOČTU 2020

Příjmy Rozpočet 2019 Rozpočet 2020

Příspěvek z rozpočtu hlavního města Prahy 48.941 50.069

Příspěvek ze státního rozpočtu 19.763 21.143

Vlastní příjmy 14.646 19.764

Převody z ekonomické činnosti 23.700 20.610

CELKEM 107.050 111.586

Převody hospodaření z minulých let 0 6.559,70

VÝDAJE ROZPOČTU 2020

Příjmy
Rozpočet 2019 Rozpočet 2020

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Rozvoj obce 0,00 0,00 61,20 11.298,50

Městská infrastruktura 5.831,70 0,00 2.473,70 300,00

Doprava 440,00 0,00 1.214,00 872,00

Školství 10.339,00 3.000,00 10.889,00 50,00

Sociální oblast 6.748,00 0,00 7.129,00 0,00

Kultura a sport 5.102,00 0,00 9.365,50 0,00

Bezpečnost 338,00 3.000,00 827,50 180,00

Hospodářství 9.880,00 1.000,00 11.410,00 2.000,00

Vnitřní správa 49.121,30 6.050,00 53.684,80 750,00

Pokladní správa 6.200,00 0,00 5.640,00 0,00

CELKEM 94.000,00 13.050,00 102.695,20 15.450,50

Poznámka: Běžné výdaje představují náklady na provoz úřadu městské části, jejich největší částí jsou platy úředníků. Kapitá-
lové výdaje se týkají především investic, na které radotínská radnice získává různé dotace z evropských i jiných fondů. Uvedené 
částky jsou v tisících korun.

Kam míří nejvíce 
peněz z rozpočtu?
Nejviditelnější právě probíhající 

investicí je modernizace želez-
niční trati, ta ale nejde z rozpoč-

tu Radotína. Jedná se totiž o investiční 
akci Správy železnic. Městská část Pra-
ha 16 utratí letos nejvíce investičních 
peněz za rozšíření centra Koruna – více 
než jedenáct milionů korun. Na necelé 
tři miliony přijde údržba a výsadba ze-
leně, provoz sběrného dvora a vypraco-
vání projektu na zajištění protipovod-
ňové ochrany oblasti Rymáň. V oblasti 
dopravy jsou naplánovány nejen opra-
vy a údržba komunikací ve vlastnictví 
městské části, ale i výstavba nových au-
tobusových zastávek – to vše za zhruba 
dva miliony korun.

Pro oblast školství a  sportu je vyčle-
něno téměř jedenáct milionů korun. 
Většinu spolkne provoz budov, ale 
dostane se také na rekonstrukci toa-
let v  mateřských školách. V  sociální 
oblasti je zahrnuto sedm milionů na 
financování sociální péče pro občany 
městské části nebo na pečovatelskou 
službu.

Na kulturu myslí radotínský rozpo-
čet částkou více než devět milionů 
korun. Zahrnuje především výdaje 
související s  provozem kulturních 
institucí, jako je Kulturní středisko 
U  Koruny, knihovna a  kino. V  této 
kapitole je myšleno i na pořádání tra-
dičních kulturních a  společenských 
akcí. V letošním roce jsou opět naplá-
novány významné akce, jakými jsou 
královský průvod, velký dětský den, 
burčákobraní, Havelské posvícení 
nebo série adventních koncertů. Ale 
také spousta dalších menších událostí  
a společenských setkání. 

Do oblasti bezpečnosti je zařaze-
no něco přes milion korun. Jedná se 
především o  výdaje spojené s  pro-
vozem dobrovolných hasičů a  také 
o  prostředky, které má městská část 
zajištěné na řízení krizových situací. 
Na činnost vnitřní správy je v rozpoč-
tu městské části vyčleněno více než 
54 milionů. Většinu z této částky zabe-
re chod úřadu městské části. 

(red)

Kateřina Valínová převzala vedení radotínského hospodaření před rokem. Kateřina Valínová převzala vedení radotínského hospodaření před rokem. 
Předtím zastávala stejnou pozici na Úřadě městské části Praha-Zbraslav.Předtím zastávala stejnou pozici na Úřadě městské části Praha-Zbraslav.
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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 10 000 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 

stavebniny
www.rokal.cz

stavebniny rokal
přijmou řidiče do své
provozovny v Černošicích

SVÉ ŽIVOTOPISY POSÍLEJTE NA: PANEK@ROKAL.CZ

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

tel. 608 926 974
www.hodinovymanzelmichal.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
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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

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

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

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské

Prvomájová 1359
Praha 5 - Radotín

Tel. 720 663 796

Vždy od 7.30–16:30

Zajištěn bohatý program  
i strava po celý den.

Příměstské  
sportovní tábory

7.-10. 7. 2020

20.-24. 7. 2020

10.-14. 7. 2020

17.-21. 8. 2020

Více info a přihlašování na   
www.pohybova-akademie.com

V RADOTÍNĚ
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Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
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CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz 

F.L.Y. 24“ 8,9 kg do 10 990 Kč 

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 7,9 kg do 8 990 Kč 

Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

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

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz
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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 27. 4. 2020.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. 4. 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 
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Střední odborné učiliště 
Praha – Radotín

Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín

přijme kuchaře/ku 
na plný úvazek

vyučen/a, nebo praxe v oboru
nástup 01. 02. 2020
Bližší informace na 

tel. 257 899 903

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ  
Pexeso Praha-Zbraslav přijme na plný úvazek: 

 vedoucí(ho) klubu s nízkoprahovými prvky 
Ukončené vzdělání dle zákona o sociálních službách                

č. 108/2006 Sb. výhodou 
Praxe v oblasti sociální/ pedagogické oblasti vítána 

Nástup dohodou nebo ihned 
 

Životopisy zasílejte na anna.kudlakova@pexeso.cz 
Více informací na www.pexeso.org/zamestnani 

JARO JE TU !
... a s ním naši “chlupatí kamarádi”
kuny, krtci, myši a další hlodavci !!!

Výrobce a podniková prodejna v Radotíně

e-shop - www. antifer.cz, tel.: 607 017 151

Ochraňte své chalupy, 
chaty, zahrádky a auta 
od těchto malých 
nepřátel !

Atleti SC Radotín sbírali úspěchy v halové sezoně

Co radotínskému atletickému 
oddílu přinesla halová sezona? 
Několik výborných výkonů, 

medaile z  přeborů Prahy, účast na 
mistrovství České republiky, reprezen-
taci Prahy i vlastními silami uspořáda-
né závody.

Halová sezona začala pro radotínský 
oddíl v prosinci, kdy si pronajal celou 
atletickou halu na Strahově a připravil 
trénink pro všechny své mladé atlety. 

„V lednu jsme společně s atlety ze Sto-
důlek uspořádali opět na Strahově ha-
lové závody. Odehrály se bez dlouhých 
čekání, které některé závody doprová-
zí, protože jich je málo a  závodníků 
hodně,“ říká vedoucí radotínské atle-
tiky Petr Dubský. 41 atletů z radotín-
ského oddílu si tak mohlo vyzkoušet 
běhy na 60 a 300 metrů, na 60 metrů 
překážek, dálku, výšku či kouli. „Cel-
kově jsme nasbírali 154 startů. Navíc 
jsme jedním z  pouhých šesti oddílů 

v Praze, který byl schopen uspořádat 
takovéto halové závody,“ dodává Petr 
Dubský.

K zimní sezoně patřily i přebory Prahy. 
Radotínským atletům přinesly sedm 
cenných kovů. Dvě stříbra vybojovali 
starší žáci – Filip Mrštný ve výšce a Ma-
ximilián Špaček v běhu na 3000 metrů. 
„Bohužel nás na přeborech kvůli bo-
lesti zad nemohl reprezentovat čtrnác-
tiletý Patrik Marinov, který patřil k fa-
voritům běhů na 60 a 150 metrů,“ říká 
jeho trenér Dubský. Mladý běžec se 
v průběhu sezony zlepšoval a dostal se 
na časy 7,20 s na 60 metrů a 16,98 s na 
150 metrů. V obou těchto disciplínách 
vytvořil oddílové rekordy a figuruje na 
druhém místě celorepublikových tabu-
lek. Zdravotní problémy ho nepustily 
ani na mistrovství ČR.

Na republikovém mistrovství žactva 
reprezentoval Radotín Maximilián 
Špaček v běhu na 3 kilometry. Oproti 
přeborům zlepšil svůj čas na 10:32,94, 
čímž dosáhnul na nový oddílový re-
kord starších žáků a obsadil 12. místo. 
Ve štafetě žákyň na 4 × 200 metrů měl 
Radotín také zastoupení. Složení Slad-
ká, Svobodová, Kučerová a Vespalco-
vá si šlo hlavně vyzkoušet atmosféru 
mistrovství. Děvčata časem 2:00,93 

Vedoucí radotínské atletiky Petr Dubský se svými svěřenciVedoucí radotínské atletiky Petr Dubský se svými svěřenci
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Memoriál Aleše Hřebeského letos nebude

Koronavirová epidemie zrušila 
většinu akcí lakrosistů pláno-
vaných na duben. Nekoná se 

ani tradiční Memoriál Aleše Hřebes-
kého, na který měly do Radotína do-
razit dva tucty týmů z  patnácti zemí 
světa. Kromě 27. ročníku memoriálu 
plánovali lakrosisté i další turnaje. Ra-
dotín měl v  dubnu hostit také turnaj 
National Team Challenge – přípravu 
mužské reprezentace na nadcházejí-
cí mistrovství Evropy ve fieldlakrosu. 
To se koná na konci července ve Vra-
tislavi. Radotínského turnaje se měly 
účastnit týmy z  Německa, Nizozem-
ska, Anglie a Lotyšska. 

Lakrosistky zase chystaly na 18. 
a  19.  dubna Česko-německý pohár. 

Odehrát se měl v  areálu SC Olympia 
Radotín. Turnaje se pravidelně účast-
ní tři nejlepší české a  německé týmy 
a  obě země se o  pořadatelství střída-
jí. Radotínské hráčky si letos brousily 
zuby na trofej. Radotín plánoval do-
konce dvojí zastoupení, protože i mla-
dý tým LCC Harpyje si svými výkony 
v české lize zajistil účast. 

Zrušen byl také E-Box a She-Box, kte-
rý byl na programu paralelně s  Čes-
ko-německým pohárem v  aréně LCC 
u  sokolovny. European Box Lacrosse 
Invitational (E-Box) je nesoutěžní série 
přípravných zápasů evropských národ-
ních týmů. Termín o víkendu předchá-
zejícím Memoriálu Aleše Hřebeského 
je ideální, protože řada hráčů obě akce 

Volejbalisté pořádali turnaj Duháček

Radotínský volejbalový oddíl 
uspořádal na začátku března 
jednu ze svých doposud největ-

ších akcí, turnaj Duháček. Halu v Ra-
dotíně naplnilo okolo 150 mladých 
sportovců, aby porovnali svůj volej-
balový um v  nabité konkurenci ostat-
ních týmů z  Prahy a  Středočeského 
kraje. Kromě domácího Radotínského 
SK dorazili zástupci oddílů Lvi Praha, 
Orion Modřany, TJ Vršovice, TJ Kome-
ta, Sokol Jílové a Sokol Dobřichovice. 

Pro velký zájem bylo z  organizač-
ních důvodů nutné turnaj rozdělit 
do dvou částí. V dopoledním progra-
mu se v  báječné přátelské atmosféře 
za povzbuzování přítomných rodičů 

a  trenérů odehrávaly napínavé boje 
v oranžovém minivolejbalu (12 týmů) 
a v šestkovém volejbalu starších žákyň 
(6  družstev). Minivolejbal má různá 
pravidla podle věkových kategorií, 
která se označují barvami. Do nemé-
ně dramatických odpoledních bojů 
zasáhli mládežníci v  kategorii červe-
né (15 týmů) a  zelené (12 týmů). Po 
ukončení všech zápasů v jednotlivých 
kategoriích byly vyhlášeny výsledky 
a všechny týmy obdržely od organizá-
torů za své fantastické výkony diplo-
my, věcné ceny a  sladkosti, nejlepší 
ze všech poháry a medaile. Děkujeme 
Městské části Praha 16 za možnost vy-
užití sportovní haly. 

Pavel Vladyka

obsadila 35. místo ze 40 zúčastněných 
týmů.

Také na mistrovství České republiky 
dospělých v  Ostravě měli radotínští 
atleti svého zástupce – Martina Olšan-
ského v běhu na 800 metrů. Ten se na 
této trati v průběhu sezony zlepšil o té-
měř 4 vteřiny, když ji zvládl za 1:56,79. 
Na mistrovství pak zaběhl čas 1:56,94 
a  obsadil v  nabité konkurenci repre-
zentantů 15. místo.

Hned pět medailí přivezli radotínští 
atleti z přeborů Prahy mladšího žactva. 
Nejcennější kov získal Matěj Zámečník 
ve vrhu koulí za 10,53 metru. Stříbro 
získal Matěj Jordanidis na 60  metrů 
v čase 8,70 s. Vydařil se také závod na 
60 metrů překážek. V osmičlenném fi-
nále chlapců byli hned tři radotínští zá-

stupci – oba zmiňovaní Matějové a Lu-
káš Buchal. Ten z nich byl nejúspěšnější 
a získal bronzovou medaili. Ještě před-
tím byl čtvrtý na hladkých 60 metrů 
o  pouhou jednu tisícinu vteřiny za 
bronzovým stupínkem. Výborně se po-
vedly překážky i Karolíně Vyšné, která 
díky výraznému zlepšení také dosáhla 
na bronz. Pátým medailistou se na trati 
300 metrů stal Armel Rémy Tsouassa. 
Zaskočil všechny favority a výborným 
výkonem ve druhém běhu dosáhnul na 
bronzovou medaili.

Matějové Zámečník a  Jordanidis se 
dostali do výběru Prahy na meziměst-
ské utkání Praha – Ostrava – Brno – 
Bratislava konané v  ostravské hale 
a  svými výkony přispěli k  vítězství 
pražského výběru. 

(atl)

spojí. Mezi radotínskými mantinely 
měly hrát týmy z deseti zemí. 

Letošní novinka – ženský She-Box – 
měla být první možností vidět u  nás 
ženský boxlakros. V  posledních letech 
se intenzivně jedná o  zařazení lakrosu 
do programu olympijských her. Vznik-
la varianta olympijského fieldlakrosu 
s menším počtem hráčů a výrazně upra-
venými pravidly, existují však snahy pro-
sadit jako olympijskou variantu divácky 
mnohem atraktivnější boxlakros, který 
by nepotřeboval tak razantní úpravy 
pravidel. Uvažuje se, že se E-Box a She-
-Box uskuteční v kombinaci s turnajem 
Frank Menschner Cup, který se v  Ra-
dotíně bude konat na začátku září. 

Ondřej Mika

Mladí volejbalisté zaplnili radotínskou halu.Mladí volejbalisté zaplnili radotínskou halu.
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Masopustní oslavy a návštěva Horymíra

Masopustní veselí a  Horymí-
rova sváteční jízda se konaly 
v  sobotu 29. února. Start le-

tošní jízdy z  Neumětel do Radotína 
provázel sníh, několik neumětelských 
občanů a jejich starosta Luděk Kuniak. 
Na dlouhou jízdu se vydalo 14 koní se 
svými jezdci, aby do Radotína dorazi-
li po čtvrté hodině odpolední. „Chvíli 

před startem proběhl malý pietní akt, 
při kterém páže slovutného vladyky 
položilo věnec ke hrobu věrného koně 
Šemíka,“ uvádí Milan Mach ze spolku 
TarpanClan, který měl organizaci jíz-
dy na starosti. 

Od radotínské Koruny vyšel po jed-
né hodině odpolední masopustní 

průvod v  čele s  místními dobrovol-
nými hasiči, bubeníky a  spoustou 
maškar. Nechyběly babky s  nůší, 
jeptiška nebo různá zvířátka, zapojili 
se i kuch tíci, farář, medvědář a třeba 
i válečný veterán. Celá suita se vyda-
la přes náměstí Osvoboditelů a želez-
niční přejezd Na Betonce až k pódiu 
u radotínské radnice. Tady už kaprál, 
kterým byla Vlasta Pilařová z  Di-
vadelního spolku Gaudium, jednou 
ranou podle tradice popravil namaš-
kařeného medvěda. 

Následně už se jen zpívalo a hrálo, vy-
stoupily děti z místního Sokola, zahrá-
li bubeníci ze základní umělecké školy 
nebo skupina Péro za kloboukem. Děti 
zaujala bublinková show, nejprve jako 
představení, později si mohly vlastní 
bublinky vytvářet samy. „Děkujeme 
všem organizacím i jednotlivcům, kte-
ří se zapojili do uspořádání či vlastní-
ho průběhu letošního masopustu, ale 
i  Horymírovy sváteční jízdy. Věříme, 
že i dál s námi všichni budou pokračo-
vat v tradici, která má rok od roku více 
a více příznivců,“ dodal Karel Hanzlík, 
starosta Městské části Praha 16, která 
celou akci organizovala. 

Jana Hejrová

Michal Hecht jako boxer i astronaut
Radotínský mim a  učitel zdejší 

základní školy Michal Hecht 
vystoupil poprvé v  Koruně. 

Zaplněný sál si užíval jeho scénky na 
téma cesta vlakem, boxer, sprinter 
nebo astronaut. Představení nazvané 
Sólo pro Radotín se konalo v předve-
čer svátku žen a  všechny návštěvnice 
si z Koruny odnesly růži, kterou jim na 
dálku předal starosta Karel Hanzlík. 

(buč)
Michal Hecht vystoupil poprvé v Koruně.Michal Hecht vystoupil poprvé v Koruně.
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Čtyři desítky dětí lyžovaly se starostou

I letos se o jarních prázdninách konal 
lyžařský výcvikový zájezd pořádaný 
radotínskou radnicí ve spolupráci 

s  místní základní školou. Jeho hlavním 
instruktorem a  zároveň organizátorem 
byl jako obvykle starosta Karel Han-
zlík. Lyžaři našli zázemí v chatě Lesanka 
v obci Mariánská v Krušných horách. 

Celých pět dní se lyžovalo v  příjem-
ném areálu rodinného typu na Plešiv-

ci u  Abertam se skvěle připravenými 
sjezdovkami a  milou obsluhou. Bě-
hem dopoledne byly sjezdovky celkem 
volné, dobré podmínky zajistil i nový 
sníh, který v průběhu týdne v oblasti 
napadl.

Závěrečný večer byl ve znamení pře-
dávání ocenění za různé soutěže, 
včetně dekorace nejlepších lyžařů 
z  dvoukolového závodu ve slalomu. 

Ten se nakonec podařilo zorganizo-
vat v  pátek odpoledne na nedaleké 
sjezdovce v  Novém Městě nad Já-
chymovem.

Podle bezprostředních reakcí po pří-
jezdu z  lyžařského výcviku si všich-
ni, jak děti, tak dospělí, celý pobyt 
pochvalovali a  již se těší na příští 
rok. 

(red)

Radotínští lyžaři v Krušných horáchRadotínští lyžaři v Krušných horách
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Patrně nejslavnější radotínský rodák umřel 
23. března 1870. Patřil do rodu Macháčků, kteří 
v Radotíně žili od 17. století. Jeho otec Jan byl 
radotínským rychtářem. 

Josef Macháček přišel na svět 
v  roce 1818, ve 40. letech se 
zapojil do politického života. 

Byl poslancem Českého zemského 
sněmu a  Říšské rady. Své podnika-
telské aktivity zaměřil na okolí Be-
rouna. Ve Zdicích vlastnil cukrovar, 
staral se o  statky v  Králově Dvoře 
a  na Hořovicku. Přestěhoval se na 
zámek Králův Dvůr. Když tam ve 
svých 52 letech později skonal, psali 
o něm v časopise Světozor i v dalších 
českých novinách. 

Josefa Macháčka připomíná radotín-
ská ulice, která je kolmicí na Loučan-
skou lemující zdejší školy. Na jeho 
údajném rodném domě na náměs-
tí Osvoboditelů 6  vedle Koruny je 
k  vidění pamětní deska, na které se 
píše: Zde se narodil roku 1818 Josef 
Macháček: rolník, zemský a  říšský 
poslanec a bojovník za svobodu roku 
1848. Nachází se však na nespráv-
ném domě. V roce 1898 ji umístili na 
stavení, které Josef Macháček v  roce 
1848 nechal postavit. Světlo světa 

spatřil ve vedlejším domě, který už 
dnes nestojí. 

Radotínský rodák byl jedním z nemno-
ha podnikatelů a  českých vlastenců, 
kteří do národního obrození vnášeli 
vážný tón práce a  hospodářské kon-
kurenceschopnosti. A  v  tom je jeho 
poselství živé dodnes – je ostatně shr-
nuto v  Macháčkově osobním hesle 
„Prací služ vlasti“. Macháček jako by 
svou podnikatelskou odvahou, houžev-
natostí a  ochotou realizovat nové věci 
(dnes bychom řekli přinášet inovace) 
symbolicky předznamenal průmyslo-
vou budoucnost své rodné obce a ostat-
ně i  celých středních Čech. Josef Ma-
cháček je sice v  dobových pramenech 
líčen jako hrdina bez bázně a hany, byl 
však člověk jako každý jiný: stíhaný ne-
štěstím ve vlastní rodině (úmrtí man-
želky a většiny z dětí), s nepřáteli v po-
litickém i  podnikatelském životě, ale 
i osobními libůstkami, jako byl v  jeho 
případě karban či lov. I  z  této stránky 
nám může být i po 150 letech blízký. 

S využitím podkladů Letopisecké komise

Před 150 lety umřel politik 
a podnikatel Josef Macháček
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Horymír dorazil do Radotína, kde jej uvítalo masopustní veselí.Horymír dorazil do Radotína, kde jej uvítalo masopustní veselí. Masopustu nechyběl ani maškarní průvod.Masopustu nechyběl ani maškarní průvod.
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