
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

T
radiční posvícení je každoročně 
pro Radotín největší kulturní 
a  společenskou událostí. S  jeho 
přípravami jsme začali už na 

jaře, letošní organizace se do posledních 
chvil neustále přizpůsobovala aktuál-
nímu vývoji koronavirové situace. 

Aby nedocházelo k  velkému shlukování 
návštěvníků, mělo se posvícení konat na 
několika místech. Kromě tradičního pódia 
na náměstí sv. Petra a Pavla bylo druhé 
jeviště plánováno na biotopu, další části 
dvoudenních slavností by se odehrávaly 
na jiných místech, například v parku před 
budovami druhého stupně základní školy 
v ulici K Lázním. Mezi stánky jednotlivých 
prodejců se počítalo s většími rozestupy, 
pamatovalo se rovněž na speciální místa 
pro dezinfekci návštěvníků. Byl připraven 
velice zajímavý program na dvou pódiích. 

Několikaměsíční přípravy však nakonec 
přišly vniveč. Přesto děkuji všem čle-
nům organizačního týmu připravujícího  
23. ročník Havelského posvícení za odve-
denou práci a celou řadu podnětů, které 

nás dlouho nechávaly v  naději. Vedle 
zpřísňujících se vládních nařízení hrála 
při našem rozhodování velkou roli také 
skutečnost, že jsme nechtěli přivést do 
problémů prodejce, kteří na posvícení 
plánovali nabízet své zboží. Do svých pro-
duktů by museli investovat značné pro-
středky a akce zrušená na poslední chvíli 
by pro ně byla velkou ztrátou. Roste navíc 
i riziko, že by se pár hodin před akcí odhlá-
silo několik stánkařů či někdo z vystupu-
jících v programu na jednom z pódií, takže 
by nebylo možné je nahradit. 

Pevně věřím, že se vše brzy vrátí k nor-
málu a Radotín nepřijde o další kulturní 
či sportovní akce. Pořádání různých kul-
turních aktivit totiž považuji za důležitou 
součást našeho společenského života. 
Pokud se situace zlepší, pokusíme se 
zrušené posvícení nahradit jinou akcí, na 
které se opět radotínští občané budou 
moci setkat při pohodové atmosféře.

Váš
Karel Hanzlík, starosta Městské části 

Praha 16 (Radotín)

Havelské posvícení, o kterém říjnové Noviny Prahy 16 informují, se 
nakonec konat nebude. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 
jsme se s velkou lítostí rozhodli tuto tradiční akci zrušit. Noviny však 
už v té chvíli byly vytištěné. 


