
   V sobotu 3. března se ve známé 
radotínské restauraci Pivní sanato-
rium uskutečnil křest jedinečného 
hudebního alba, na kterém se podí-
lelo třiadvacet muzikantů, čímž se 
zároveň stalo vítanou lahůdkou i pro 
sběratele hudebních specialit. 
   Křest se konal za účasti starosty 
Městské části Praha 16 Mgr. Karla 
Hanzlíka. Po úvodním projevu pre-
zidenta Popmusea Aleše Opekara, 
zároveň i kmotra CD, a vydavatele 
Vladimíra Mirce (Open Media) 
bouchlo šampaňské a za hojné účasti 
radotínských občanů a hostů, kteří 
opravdu zaplnili hospodu do posled-
ního místečka, začala autogramiáda 
všech přítomných muzikantů. 
   Posléze došlo i na jamsession pří-
tomných hudebníků, kterými byli 
J. Martinek, A. Smrčka, V. Barsa, 
J. „Pigi“ Miloš, M. Chylík, J. Milota, 

J. Tříška, P. Flynn a dalších – včetně 
duše a těla projektu: Petra Neumana 
a Petra Štefana. Na 
vlně blues, buggi 
a rock‘n‘rollu se 
naladila pohoda 
a dobrá nálada 
všech přítomných. 
Křest cédéčka se 
vydařil a popřejme 
všem písničkách, 
které na něm jsou, 
ať se líbí a přinášejí 
potěšení a pohodu 
všem posluchačům.
   Pro ty, kteří to na 
křest nestihli, do-
poručuji procház-
ku na Lahovskou. 
Odměnou za tento 
váš, téměř spor-
tovní, výkon bude 

   Téměř tříleté zkušenosti mají mat-
rikářky Úřadu městské části Praha 16 
s vítáním nových občánků. Ukazuje 
se, že obnovení této slavnosti, která 
získala svůj trochu hanlivý nádech 
v dobách socialistického zřízení 
našeho státu, je správným krokem, 

který může posílit a upevnit vazby 

radnice a jejích čelních představite-
lů s novými obyvateli obce. Vždyť 
na kom záleží, jak bude vypadat 

město či stát, 
jakým směrem 
se bude ubírat, 
k d y ž  n e  n a 
těchto nových 
človíčcích, kteří 
za několik málo 
let budou roz-
hodovat o na-
šich životech, 
t a k  j a k o  m y 
nyní rozhodu-
jeme o jejich? 
 To prozatím 
poslední „vítá-
ní“ se uskuteč-
nilo ve středu 
2 9 .  b ř e z n a 
v obřadní síni 

radotínské radnice. Děti se zde 

   Radotín 
a učiliště – to   

je je spojení, které 
už dlouhá desetiletí 
p a t ř í  n e r o z l u č n ě 
k sobě. Pravda, dřív 

byla učiliště dvě, ze-
mědělské a strojíren-
ské, dnes je jen jedno 

a nese označení Střední 
o d b o r n é  u č i l i š t ě , 
Praha – Radotín. Není 

těžké naše učiliště najít, areál je ve-
liký. Nacházejí se v něm dvě budovy 
školy, tělocvična, několik objektů dí-
len odborného výcviku (soustružna, 
kovárna, svařovna, autoservis, zá-
mečnická dílna, myčka vozidel aj.), 
výborně zařízená kuchyně s jídelnou 
a další objekty. Celkem je v areálu 16 
budov. Celý areál je mezi ulicí K Ce-
mentárně a potokem, zleva i zprava 
ukryt mezi zalesněnými kopci, takže 
prostředí je velmi příjemné. Něco 
vám snad napoví snímek celé školy. 
   Maximální kapacita školy je 290 
žáků. V tomto školním roce se u nás 
připravuje na budoucí povolání 251 
žáků. Nabízíme vzdělání v oborech 
automecha n i k ,  opravá ř  z emě-
dělských strojů, opravářské práce 
a práce v autoservisu. Obory jsou ur-
čené pro žáky, kteří úspěšně ukončili 
základní školu, některé i pro žáky 
speciálních základních škol. Výuka 
je jako ve všech učilištích složena 
z teoretické výuky a z odborného 
výcviku (tj. týden škola, týden práce 
v dílnách). Po stránce materiálně 
technického vybavení je učiliště na 
velmi dobré úrovni, o čemž se může 
každý přesvědčit na vlastní oči při 

dnech otevřených dveří, které v na-
šem SOU organizujeme sedmkrát za 
školní rok.
   Pro doplnění a zkvalitnění praktic-
ké výuky jsou pro žáky 2. a 3. ročníků 
zajištěna smluvní pracoviště a školní 
závody, takže se s našimi žáky může-
te setkat ve značkových autoservi-
sech, zemědělských a opravářských 
podnicích na území hlavního města 
Prahy i v jejím okolí. Žáci se tam 
ještě před nástupem do svých povo-
lání seznamují s prostředím různých 
pracovišť i se skutečným pracovním 
životem a to pomáhá jejich přípravě 
do života po ukončení studia. Naše 
škola má řádně registrovanou auto-
školu a svářečskou 
školu, většina žáků 
se může radovat 
ze získání svářeč-
ského a řidičského 
p r ů k a z u .  T é ž 
nabízíme mnoho 
s l u ž e b  p ř e d e -
vším při opravě 
a údržbě moto-
r o v ý c h  v o z i d e l 
nejen osobních, ale 
i nákladních, ze-
mědělských a spe-
ciálních. K tomu 
slouží pracoviště 
autoservisu, diagnostiky, pneuservi-
su, myčky aj.
   Žáci SOU se pravidelně zúčast-
ňují různých soutěží sportovního 
a odborného charakteru. Právě jsme 
získali 2. místo ve šplhu mezi praž-
skými středními školami o Pohár 
primátora hlavního města Prahy. 
V soutěžích odborných dovedností 

byl loňský rok opět úspěšný – v obo-
ru automechanik soutěže jednotlivců 
jsme obsadili 1. a 3. místo pražského 
regionu, v oboru opravář zeměděl-
ských strojů se náš reprezentant 
umístil na 3. místě v přeboru ČR. 
V současné době se chystají žáci 
letošních třetích ročníků na další 
soutěže a věříme, že se opět dobře 
umístí.
   Máme řadu žáků, u kterých je výu-
ka v SOU už rodinnou tradicí – uči-
lištěm prošel táta a pak jeho synové. 
Svědčí to o tom, že absolventi na 
„svou“ školu vzpomínají v dobrém 
a s pocitem, že je dobře vybavila do 
života. Věříme, že tak to bude i v dal-

ších letech, i když někdo nad učilišti 
láme hůl. Absolventi učiliště jsou 
vyhledáváni a je po nich stále větší 
poptávka. 
    A to je nejlepší důkaz o potřebnos-
ti školy tohoto druhu. Pokud chcete 
naše učiliště poznat na vlastní oči 
i vy, zveme vás k návštěvě.

Při křtu se sešli (zleva) Petr Štefan, 
starosta Radotína Mgr. Karel Hanzlík, 
Petr Neuman, Aleš Opekar a vydavatel 
Vladimír Mirc.

   Zatímco pro člověka není větši-
nou stárnutí důvodem k nějaké-
mu bujarému veselí, u organizací 
a spolků je tomu naopak. Čím více 
let svého trvání si ta která organi-
zace či spolek připomíná, tím více 
je důvodů k oslavám, neboť právě 
přibývající roky činnosti jí dávají 
to nejlepší vysvědčení o její dobré 
práci. A když se svého stoletého 
jubilea „dožije“ i taková organizace 
jako je TJ Sokol Velká Chuchle, je 
to radost dvojnásobná. Vždyť mno-
zí z nás si jistě pamatují, že právě 
sokolové to v minulosti neměli leh-
ké. Za války chtěli sokoly sestřelit 
cizí vojáci, po roce 1948 na něj zas 
pořádali hon lidé domácí. Snažili se 
sokolům přistřihovat křídla, aby se 
nemohli slétávat. Ale chuchelští so-
kolové k radosti své i naší vydrželi 
a dočkali se stého výročí založení. 
   Nedivme se proto, že i valná 
hromada jednoty, která se konala 

v sobotu 3. března, se nesla v duchu 
oslav zmíněného výročí. Oslaven-
cům přišli zarecitovat a zazpívat 
žáci chuchelské Základní školy 
Charlotty Masarykové. Svá vystou-
pení předvedla i děvčátka z oddílu 
sportovního aerobiku. Proběhla 
volba nového výboru, který bude 
i v dalším období pracovat ve stej-
ném složení jako dosud. Hlavními 
představiteli tedy zůstávají starosta 
Ing. Miroslav Mendlík a náčelnice 
Martina Schönbauerová. Pěkného 
a zaslouženého ocenění se dostalo 
dlouholeté člence a bývalé náčelni-

ci Sokola paní Drahuši Stříhavkové. 
Předsednictvo výboru České obce 
sokolské jí za obětavou činnost ve 
prospěch sokolského hnutí udělilo 
bronzovou medaili. Starosta Velké 
Chuchle pan Stanislav Fresl předal 
starostovi Sokola dar od místního 
úřadu – šek na 50 000 Kč. Přítomní 
si také mohli prohlédnout výstavku 
fotografií a kronik, prostě nahléd-
nout do dávné i nedávné sokolské 
činnosti. Na adresu chuchelského 
Sokola bych rád dodal: „Chuchel-
ský Sokole, hrdý buď, žes vytrval 
a kráčej dalších mnoho let pod 
krásným sokolským praporem 
k úspěchům, které ti až dosud byly 
vlastní.“
   Další jedničku s hvězdičkou si do 
sokolské žákovské knížky mohou 
zapsat sokolové za uspořádání maš-
karního průvodu Velkou Chuchlí, 
který se uskutečnil v neděli 4. břez-
na dopoledne a odstartoval jej sta-

rosta Velké 
Chuchle Sta-
nislav Fresl. 
Byl to takový 
o p o ž d ě n ý 
masopust n í 
průvod, v je-
hož čele jel 
se svým koň-
ským povo-
zem pan Pou-
pě, který vezl 
ty nejmenší 
děti. Ostatní 
masky šly za 
d o p r o v o d u 
č t y ř č l e n n é 
kapely pěkně 

pěšky, při celkem devíti zastaveních 
měly možnost se občerstvit různý-
mi pamlsky ve skupenství tuhém 
i kapalném, všichni svorně dorazili 
až před restauraci U Václava, kde 
se rozdávaly dárky dětem. Loučení 
s vydařenou akcí bývá těžké, ale 
všichni jsme si slíbili, že to za rok 
zopakujeme. 
   Protože chuchelský Sokol hýří 
dobrými nápady, jistě se nějaké 
pěkné akce dočkáme dříve než za 
ten rok. Nevím jak kdo, ale já se na 
akce pořádané Sokolem těším.

ským městem Pithiviers).
   Radotínský starosta Karel Hanzlík 
na něj navázal, když vzpomenul hlav-
ní impuls vznikající spolupráce ne-
dlouho po sametové revoluci – rozví-
jející se vztahy mezi cementárnami, 
z nichž ta německá již měla, a česká 
získala, nového vlastníka, koncern 
Heidelberger Zement. Vyjádřil také 
obdiv k tomu, co všechno se za těch 
15 let u našich německých přátel 
zlepšilo (renovace hlavního náměstí 
s radnicí, výstavba školních a spor-
tovních zařízení, čističky odpadních 
vod, zlepšení dopravní infrastruktu-
ry atd.). 

Holger Hascheck, starosta býva-
lého hornického města Johanngeor-
g e n s t a d t ,  p o z d r a v i l  n a  ú v o d  
Městskou halu  „Zdař Bůh“ (Glück 
auf)! Zmínil jednak symboličnost 
pádu železné opony a nové možnosti 
uzavírání vztahů se staronovými 
přáteli a vyzdvihl přednosti part-
nerství – burglengenfeldská radnice 
velice pomohla strukturálními pro-
blémy a vysokou nezaměstnaností 
postiženému krušnohorskému městu 
kousek za českými hranicemi a zpro-
středkovala mnoha jeho obyvatelům 
práci v Bavorsku.   
  Závěrem projevů si starostové 
předali hodnotné pozornosti, Heinz 
Karg obdržel z rukou Karla Hanzlíka 
plastiku trilobita, „který symbolizuje 
pevnost a letitost našeho vztahu“. 

Jeho autorem je radotínský sochař 
Rudolf Kamenický.
   A konec projevům, teď je čas na 
představení umělců ze všech tří 
zemí. Po opětovném vystoupení ka-
pely St. Vitus přišel čas pro příspěvek 
radotínské delegace, který připravila 
Základní umělecká škola Klementa 
Slavického. K vidění byly malé balet-
ky (5-7leté, které byly i podle publika 
okouzlující), drsní mladí muži (duo 
pro soupravu bicích nástrojů), ale 
také velký orchestr žáků a přátel 
radotínské ZUŠ a berounské ZUŠ 
Václava Talicha, jejichž Radetzkého 
pochod roztleskal celou halu.
  Pak se už střídaly příspěv-
k y  z  o b o u  n ě m e c k ý c h  m ě s t . 
Johanngeorgenstadt spojil kulturní 
výstupy s celkovým představením 
města v několika videoprojekcích, 
které se věnovaly jak pohnuté minu-
losti, tak současnosti místa a rozvíje-
jící se oblasti Krušných hor a lázeň-
ského trojúhelníku kolem Karlových 
Varů. Z hudebních produkcí se 
blýskl hlavně chlapecký Bertomijo-
Quartett z hostitelského města, jehož 
závěrečný blok byl prostě skvělý. 
   Po více jak 4 hodinách skončilo 
kulturní i zábavné odpoledne a ve 
všech účinkujících i publiku zůstal 
pocit příjemně stráveného odpoled-
ne, jak zdůraznil starosta Karg v zá-
věrečné řeči, s přáteli. A přátelství 
bude i nadále prohlubováno, takže 
už v říjnu bychom měli být hostitel-
ským městem zase my. Jistě se máme 
na co těšit!   
     

15 let jsme partneři

poprvé setkaly s předchozí starost-
kou Radotína, nyní náměstkyní 
primátora hlavního města Prahy 
a radní Městské části Praha 16 
Hanou Žižkovou. Ve velmi pěkném 
a laskavém projevu zdůraznila paní 
Žižková, že výchova nového člově-
ka je nesmírně těžký a odpovědný 
úkol, k němuž je zapotřebí mnoho 
důslednosti a vytrvalosti a dodala: 
„Nezapomeňte nikdy, že vaše dítě 
bude opakovat vaše slova, napodo-
bovat vaše činy, vyvíjet se pod vlivem 
vaší výchovy. Od malička potlačujte 
v dítěti sobeckost, panovačnost, na-
foukanost. Ani blahobyt ho šťastným 
neučiní.“ 
   K takovýmto slovům již není třeba 
nic dodávat. Snad jen to, že všech 27 
nově přivítaných občánků dostalo 
jako upomínku na tento den zlatý 
přívěsek, pamětní knížku a mamin-
ky rudou růži. 

hezký pohled na Radotína a při za-
stávce v Pivním sanatoriu si můžete 
zakoupit CD s hymnou této hospody, 
která si ji jistě zaslouží. CD lze za-
koupit i na www.openmedia.cz.


