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Proč se 
zpozdila nová 
lávka? 
Most přes Berounku 
měl být letos hotový 

Rozhovor 
s Markétou 
Nausch 
Slukovou: 
Mým pravým domovem 
zůstává Radotín 
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Vážení  
spoluobčané,
konečně je tady 
léto a snad už 
máme za sebou 
koronavirovou 
epidemii, kte-
rá nás nakonec naštěstí zasáhla 
mnohem menší měrou, než jsme 
se obávali. Všechna opatření nás 
stála hodně času, sil a také ener-
gie, kterou nyní musíme načerpat 
zpátky. Vše se pozvolna vrací do 
svého běžného režimu, proto se 
velmi těším na letošní léto. Věřím, 
že ho všichni prožijeme v klidu, 
pohodě a hlavně ve zdraví!

Mnohé z Vás určitě potkám 
na biotopu, u Berounky, na kole 
nebo jen tak na procházce. Uží-
vejme si to. Smutnou vzpomín-
kou totiž zůstává, že jsme ještě 
nedávno, kvůli všem vládním 
nařízením, málem přestali úplně 
chodit ven. O to více se těším na 
letní vyjížďky na kole, které jsou 
mou velkou zálibou. 

Radost mám rovněž z toho, že 
stavba železničního mostu u Ho-
rymírova náměstí běží rychleji, 
než se plánovalo. Objížďky nás 
všechny omezují, koncem podzi-
mu však to nejhorší skončí. Rych-
le roste také stavba Kulturně-ko-
munitního centra Koruna, která 
příští rok dále oživí kulturní dění 
v Radotíně.

Přeji všem klidné a krásné léto! 

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

poděkoval dobrovolným hasičům za 
jejich práci během nouzového stavu. 
Týden nato se u něj projevila korona-
virová nákaza. I když to z epidemio-
logického hlediska a také podle sta-
noviska pražského hygienika nebylo 
nutné, testy na koronavirus dobro-
volně podstoupili nejen radotínští 
hasiči, ale také Karel Hanzlík, který 
náměstka Hlubučka při jeho návštěvě 
provázel. Testy potvrdily, že se ani sta-
rosta, ani radotínští hasiči koronavi-
rem nenakazili. 

Základní škola se oproti původním 
předpokladům v květnu a červnu 

Ačkoliv už nejsou roušky ve 
venkovním prostředí povinné, 
mnoho lidí ochranu úst 

a nosu během června i nadále použí vá. 
Postupně odpadla povinnost jejich 
nošení na bazénu i na biotopu. 
„Občany i nadále prosím, aby sle-
dovali média nebo naše internetové 
stránky, kde o postupném uvolňování 
všech opatření informujeme,“ říká 
radotínský starosta Karel Hanzlík. 

V půlce června do Radotína při-
jel náměstek pražského primátora 
Petr Hlubuček, aby si prohlédnul 
stavbu nové služebny Policie ČR a aby 

Slovo starosty Léto po koronaviru začíná
Koronavirová opatření krok za krokem ubývají, naplno fungují úřady, otevřená je hlavní letní atrakce 
Radotína, kterou je biotop. Většina dětí se nakonec podívala před koncem školního roku do tříd 
a nyní jim začínají prázdniny.

Inzerce

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Využijte při koupi zánovního vozu z programu ŠKODA Plus značkové financování od ŠKODA Financial 
Services a získejte celou řadu skvělých výhod. Naši akční nabídku Vám představíme osobně. 
Více informací o nabídce všech vozů zjistíte na skodaplus.cz. 
Zastavte se, už můžete.

Pořiďte si ojetý vůz z programu ŠKODA Plus 
s celou řadou výhod.

Výkupní bonus
10 000 Kč

Benefit+ 30 000 Kč 
při financování

POV 1 000 Kč
ročně

Značková záruka
až 5 let

Garance
technického stavu

S našimi plusy
můžete vždy počítat

ŠKODA PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

Číslo 7/2020

nakonec otevřela pro žáky téměř všech 
tříd. Účast na výuce však byla dobro-
volná. Na prvním stupni probíhala 
každodenně, deváťáci se připravovali 
na přijímací zkoušky na střední školy 
a zbytek druhého stupně docházel do 
tříd dvakrát týdně. „Do školy přišlo 
okolo dvou třetin žáků, ostatní zůstali 
v režimu výuky na dálku,“ říká ředi-
tel školy Zdeněk Stříhavka. Vysvěd-
čení učitelé dětem předávali v pátek 
26. června. Až do tohoto dne fungo-
vala také školní jídelna, která vydávala 
obědy z okýnka a v jednorázových 
obalech.

Nadále platí, že kulturní zařízení – 
Koruna a radotínské kino – obnoví 
svůj provoz až v září. Zájemci o filmová 
představení mohli v červnu vyrazit do 
letního kina na biotopu, další projekce 
se chystají na srpen. Pracovnice Koruny 
uspořádaly v červnu druhý koncert pro 
seniory přímo v zahradě domu s pečo-
vatelskou službou. A v pátek 26. června 
se v Radotíně opět po několika měsí-
cích konala velká kulturní akce pod 
širým nebem. „Letní mecheche bylo 
poděkováním pro všechny dobrovol-
níky, kteří pomáhali s koronavirovými 
opatřeními,“ uvádí Karel Hanzlík. 

Sportovní oddíly se vrátily k trénin-
kům a zápasům. Softbalisté odstartovali 
své účinkování v extralize a na radotín-
ských beachvolejbalových kurtech vedla 
tréninkový kemp radotínská rodačka 
Markéta Nausch Sluková. Jedna z nej-
lepších současných hráček tohoto sportu 
využila volný čas k přípravě svých násle-
dovnic (rozhovor se slavnou hráčkou 
čtěte na str. 8). Pokud by do sezony neza-
sáhl koronavirus, trávila by čas na tur-
najích po celém světě a na Radotín by jí 
tolik času nezbývalo.

Nadále běží hlavní radotínské 
stavby a výměna železničního mostu 
je dokonce v mírném předstihu. 
„Pokud nedojde ke komplikacím, sil-
nice pod tratí u Horymírova náměstí 
se otevře už koncem listopadu,“ doufá 
starosta Karel Hanzlík. Poslední čer-
vencový den se uzavře pěší podchod 
pod tratí u restaurace Rozmarýn. 

Petr Buček

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ PRO RADOTÍN

Většina školáků se do lavic ještě před koncem školního roku vrátila.
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V Radotíně 
táhneme za 
jeden provaz. 
V krizi to pomáhá,  
říká tajemník úřadu 
Pavel Jirásek 
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V Radotíně táhneme za jeden provaz. V krizi to pomáhá, říká tajemník

Komu propadla občanka, 
musí ji rychle vyměnit

Vrátil už se radotínský úřad 
naplno k  běžnému pro-
vozu?

Máme standardní provoz, úřední 
hodiny se vrátily k normálu. Některá 
koronavirová opatření však pokra-
čují. Nadále například vysíláme 
posádky aut, aby rozvezly dezinfekci 
podnikatelům. Platí povinnost nosit 
roušky v  budovách úřadu (v  době 
uzávěrky těchto novin, 24. června 
– pozn. red.). U  vstupů do našich 
budov zůstávají rozmístěné bezkon-
taktně ovládané nádoby s dezinfekcí. 
Pracoviště, u  kterých jednání mezi 
klien tem a  úředníkem trvá delší 
dobu, stále používají mobilní pře-
pážky umístěné ve dveřích. Na svých 
místech zůstávají jednací stany. Ty 
jsme zavedli pro časově náročnější 
jednání a ve větších skupinách. Lidé 
v nich mají větší rozestupy, než kdyby 
seděli v  kancelářích nebo v  jednací 
místnosti.

Jak na zavedená opatření reago-
vali během krize lidé přicházející 
na úřad?
Nesetkal jsem se s  tím, že by s  nimi 
měl někdo problém. Komplikace se 
vyskytovaly během týdnů, kdy bylo 
možné úřad navštívit jen po předcho-
zím telefonickém nebo e-mailovém 
objednání. Především cizinci přichá-
zející na živnostenský úřad často nevě-
děli, jak mají postupovat. Kolegové jim 
vše museli trpělivě vysvětlovat. 

Úřad jste však udrželi po celou 
dobu v chodu. Týkalo se to všech 
městských částí ve správním 
obvodu Prahy 16?
Všechny úřady v okolních městských 
částech fungovaly. Ale například ve 
Středočeském kraji byly obce a města, 
které načas úplně úřady uzavřely. 
My jsme chtěli být lidem k  dispozici 
i v této komplikované době, abychom 
vyhověli jejich požadavkům.

Na několik týdnů jste přesto utlu-
mili provoz a přijali řadu opatření. 
Která agenda tím nejvíc trpěla?
Jednoznačně se to týkalo vydávání 
osobních dokladů. Čelili jsme kon-

Během loňského roku bylo 
v Radotíně vysázeno 76 nových 
stromů, v  době vegetačního 

klidu a  následných jarních měsíců se 
čtyři stromy neuchytily a  musely být 
odbornou firmou odstraněny. Oddě-
lení životního prostředí navíc zjistilo, 
že další suché stromy jsou v  již starší 
výsadbě v  ulici Jarmily Novotné a  ve 
dvoře Kulturního střediska U Koruny 
uschnul jeden ze vzrostlejších stromů. 
Všechny suché stromy jsou či v  nej-
bližších dnech budou odstraněny 
a  je v plánu je nahradit. Městská část 
Praha 16 se snaží získat další dotaci 
pro výsadbu většího množství zeleně, 
což se doposud dařilo. Horká léta 
a  celkový nedostatek vody ve spojení 
s jílovitou půdou v Poberouní bohužel 
moc stromům neprospívají. 

(jav)

fliktu, kdy na jednu stranu musí mít 
návštěvník úřadu roušku, ale jeho 
fotka má zobrazit nezahalenou tvář. 
A celou kabinku, ve které focení pro-
bíhá, jsme museli po každém klientovi 
důkladně vydezinfikovat. Pochvalu si 
zaslouží naše uklízečky, kterým neva-
dilo trávit v práci více času a v  jinou 
dobu, než je obvyklé. Úklid totiž 
neprobíhal večer, ale už od rána, kdy 
bylo nutné otírat kliky,  čistit stoly 
i spoustu dalších míst.

Některým úředníkům asi během 
opatření práce ubyla, protože lidé 
spoustu záležitostí odkládali. Kde 
ale naopak práce přibylo?
Na živnostenském úřadu. Podnikatelé 
přerušovali nebo rušili své živnosti. 
Navíc je nepříjemné, že zrovna v této 
části úřadu čelíme už několik měsíců 
nedostatku pracovníků. Na druhou 
stranu odpadly svatební obřady, pro-
tože je stát zakázal. Opadnul zájem 
o ověřování listin. Lidé také odkládali 
žádosti o  nové doklady, protože jim 
vláda automaticky prodloužila plat-
nost. Nyní se to ale obrátilo a  napří-
klad o  vydávání nových cestovních 
pasů už je zájem enormní. Doporu-
čuji využívat náš rezervační systém 
dostupný na internetových stránkách 
úřadu (www.praha16.eu).

Jak jste jako tajemník, pod kte-
rého všechny úřady spadají, pra-
coval s  novými nařízeními, která 
vláda a další orgány vydávaly?
Z ústředního krizového štábu a z jed-
notlivých ministerstev mi každý den 
dorazilo velké množství pokynů, které 
bylo nutné aplikovat na náš úřad. Vět-
šinou přicházely elektronickou poštou 
ve večerních hodinách a  o  půlnoci 
nebo od šesti hodin ráno vstoupily 
v  platnost. Znamená to, že jsem přes 
noc připravil vše podstatné, aby od 
dalšího rána úřady fungovaly v  sou-
ladu s různými novými pokyny a naří-
zeními. K  něčemu jsme ale návody 
nedostali. Například zmiňované focení 
na pasy a občanky tak bylo v rozporu 
s  nařízeními. Později už začaly při-
cházet i podrobnější scénáře. Když se 
například obnovily svatební obřady, 

Pavel Jirásek je vedoucím neboli tajemníkem Úřadu městské části Praha 16. Jak se potýkal jeho tým, čítající více než 70 lidí, 
s koronavirovými opatřeními? „Zatímco soukromý sektor může na nějakou dobu vypnout a svou činnost utlumit, my jsme 
naopak měli během krize práce nad hlavu,“ říká Pavel Jirásek.

dostali jsme jasné časové vymezení, 
během kterého mohou novomanželé 
roušky sundat – kvůli polibku a  pro 
účely focení.

Máte pod sebou asi 70 úředníků. 
Jak vaši kolegové krizové období 
zvládali?
Na výbornou. Komu ubylo práce ve své 
agendě, ten se zapojil do různých krizo-
vých opatření, která situace přinášela. 
Například se věnoval přípravě dezin-
fekce pro občany a  podnikatele. Týmy 
jsme rozdělili do několika skupin, aby 
se navzájem nepotkávaly a aby nedošlo 
k ochromení úřadu. Pokud by se někdo 
nakazil, všichni jeho přímí kolegové by 
museli zůstat doma v karanténě. Týkalo 
se to také vedení úřadu. Mám dva 
zástupce a my tři jsme se po celou dobu 
vůbec nepotkávali. Někdy jsem dokonce 
čekal v  autě před úřadem, než kolega 
odejde z  kanceláře, protože jsme pat-
řili do různých skupin, které se neměly 
potkat. Vše jsme nastavili tak, abychom 
úřad udrželi v chodu, i kdyby polovina 
jeho zaměstnanců zůstala v  karanténě. 
Dalším cílem bylo mít připravenou 
zálohu za pracovnice v domě s pečova-
telskou službou. Abychom je zastoupili, 
kdyby se mezi nimi rozšířila nákaza.

Museli někteří úředníci zůstat 
doma a starat se o děti nebo jiné 
blízké?
Kdyby zůstali doma všichni, kteří 
na ošetřovné měli nárok, tak máme 
s  chodem úřadu velké problémy. 
Sounáležitost a snaha pomoci je tady 
v  Radotíně tradičně obrovská. Pro-
jevilo se to při povodních a  také při 
nynější krizové situaci. Na ošetřovné 
nám odešly jen tři pracovnice. Malé 
děti má přitom doma mnohem více 
kolegyň a kolegů.

Co pro vás bylo největším oříš-
kem, který jste museli řešit?
Celkově byla situace například ve 
srovnání s  povodněmi kompliko-
vaná v  tom, že jsme nevěděli, kdy 
a  jestli nastane problematická situace  
srovnatelná s  Itálií, Španělskem nebo 
Ruskem. Všechna opatření byla 
vlastně přípravou na černé scénáře, 

v rámci kterých by dramaticky vzrostly 
počty nakažených. To se nakonec díky 
bohu nestalo. U  povodní sledujeme 
srážky, výšku hladiny a  odhadneme, 
co se bude dít. V případě koronaviru 
to možné nebylo.

Bylo komplikací i  to, že jste roz-
místění do několika budov?
Většinou si stěžujeme, že nám to při-
náší problémy. Ale tentokrát to byla 
výhoda. Jednodušeji jsme mohli týmy 
rozdělit na skupiny, které vůbec nepři-
šly do vzájemného kontaktu.

Přímo u  vás ve dvoře vydávali  
zaměstnanci radnice, hasiči a další 
dobrovolníci dezinfekci a  roušky. 
Jaký byl o ně zájem?
Speciální kontejner jsme otevřeli pro 
veřejnost celkem čtrnáctkrát. Během 
prvních termínů byl zájem velký, tvo-
řily se dlouhé fronty sahající až téměř 
ke Koruně. S postupem času zájem opa-
dal. Celkem jsme vydali občanům přes 
čtyři tisíce litrů dezinfekce, podnikate-
lům a  dalším organizacím jsme dodali 
dalších téměř tisíc litrů. Navíc jsme 
zájemcům poskytli asi 6600 jednorázo-
vých a 1800 látkových roušek. Posledně 
jmenované pocházejí z  domácí výroby 
našich zaměstnanců, od spolupracov-
níků – hlavně z  lakrosového oddílu 
LCC, od firem i dalších spoluobčanů.

Jakou dobrou zkušenost jste si 
z posledních měsíců odnesl?
Mám radost, že vše fungovalo 
podobně dobře jako při povodních 
v  letech 2002 a  2013. Nemuseli jsme 
nikoho prosit o  pomoc, lidé pomá-
hali sami od sebe. V Radotíně funguje 
pospolitost malého města, ve kterém 
se lidé navzájem dobře znají. Je auto-
matické, že soused pomáhá sousedovi. 
Lidé tu táhnou za jeden provaz a  to 
v krizových situacích hodně pomůže. 
V  Radotíně navíc panuje důvěra 
v  radnici. Je tu zvykem, že se na ni 
lidé mohou v případě nutnosti obrátit 
a my jim pomůžeme.

A  jakou negativní zkušenost si 
z koronavirové krize odnášíte?
Nikdo nebyl na takovou situaci připra-
vený. Ale na druhou stranu vnímám 
jako smutné zjištění skutečnost, že 
jsme si mnoho věcí museli opatřit sami. 
Pomoc státu hlavně v prvních týdnech 
nebyla dostatečná. Distribuce ochran-
ných prostředků měla velké zpož-
dění a nebyla vždy úplně promyšlená. 
V médiích jsme sledovali, jak přistávala 
letadla s respirátory či obleky, ale poté 
dlouho trvalo, než pomůcky doputo-
valy na potřebná místa – k našim zdra-
votníkům nebo pracovnicím v  domě 
s pečovatelskou službou. 

Petr Buček

Inventura nově vysazených stromů

Mnoha občanským průkazům 
skončila během nouzového 
stavu platnost a  je nutné je 

vyměnit. V  době epidemie mohli 
občané prokazovat svou totožnost 
i  osobními doklady, jejichž platnost 
vypršela po 1. březnu. Nouzový stav 
už skončil, a neplatné doklady je nutné 
rychle nahradit novými.

Ve správním obvodu Praha 16 si je 
možné občanský průkaz vyměnit na 
Oddělení evidence obyvatel a osobních 

dokladů Úřadu městské části Praha 16, 
které se nachází v  Radotíně, náměstí 
Osvoboditelů 21/2a. Radotínský úřad 
se vrátil k  běžné otevírací době už ke 
konci května. Navštívit jej můžete vždy 
v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin, 
s  výjimkou polední přestávky mezi 
12.  a  13. hodinou, dále v  úterý a  ve 
čtvrtek od 8  do 14  hodin (polední 
přestávka mezi 12.00–12.30  hodin) 
a v pátek v době od 8 do 12 hodin. 

(hej)

Z úřaduVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU
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Tajemník radotínského úřadu Pavel Jirásek

Některé stromy uschly a budou 
nahrazeny novými.
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Knihovna o prázdninách

V červenci a srpnu má radotínská knihovna otevřeno vždy v pondělí a ve 
čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.
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Lávka už rok čeká na verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Na konci letošního roku měla v Radotíně nad Berounkou stát nová lávka pro pěší a cyklisty. Její stavba však ještě ani neza-
čala. Jedna ze zúčastněných stavebních firem zablokovala výběrové řízení a odvolala se k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS). Ten za více než rok nerozhodl.

Radotín

Jak má radnice podpořit firmy a organizace zasažené koronavirovými opatřeními?
KVŮLI EPIDEMII NEMOHLI PODNI-
KAT, PROTO SI ZASLOUŽÍ PODPORU

Už od konce dubna jsme při-
pravovali kromě materiálního 
zajištění (distribuovali jsme 

dezinfekci a  ochranné pomůcky) také 
systematickou podporu pro místní 
podnikatele – takovou, jaká je v mož-
nostech naší radnice. Finální podoba 
pomoci a  její schválení bylo vázáno 
na ukončení nouzového stavu. Za nej-
podstatnější podporu můžeme v tomto 
ohledu považovat odpuštění tříměsíč-
ního nájmu z  pronajatých obecních 
prostor (dle celkové délky opatření) 
nebo jeho snížení na polovinu. Ne-
chceme totiž, aby Radotín přišel o dů-
ležité služby, které poskytují například 
lékaři, opraváři, různí prodejci, soukro-
mé školky, kadeřnické či kosmetické 
salony. Odpuštění kompletního nájmu 
na tři měsíce se týká těch, kterým stát 
nařídil uzavření provozoven sídlících 
v  prostorách spravovaných městskou 
částí Praha 16. Fyzické či právnické 
osoby tak ušetří částky od několika tisíc 
v případě menších prostor až po desít-
ky tisíc korun, které za nájem obvykle 
platí větší nájemci. Padesátiprocentní 
snížení nájmu na tři měsíce se dotkne 
všech podnikatelů, jimž nouzový stav 
jejich činnost omezil. 

Na jednu stranu si ceníme toho, že 
opozice po delší době přispěla do za-
stupitelstva svým návrhem, bohužel 
se však jednalo o čistě účelové jednání 
s  cílem deklarovat jakousi snahu po-

moci. S jejich koncepty nesouhlasíme 
především z toho důvodu, že navrho-
vaná obsahová stránka není nikterak 
podložena, návrhy nebyly ekonomic-
ky konzultovány a zároveň vykazovaly 
celou řadu chyb a nejasností. Do své-
ho návrhu opozice například zahrnula 
základní uměleckou školu, kterou zři-
zuje hlavní město Praha (nikoli naše 
městská část, jak se opoziční kolegové 
mylně domnívají). V  jejich návrhu je 
také požadavek na odpuštění poplat-
ků za užívání veřejného prostranství, 
což tak jako tak platí, protože o  tom 
již dříve rozhodlo zastupitelstvo hl. m. 
Prahy na základě vyhlášky o stanovení 
poplatků. Za přínosný nepovažujeme 
ani návrh na škrtnutí ubytovacích 
poplatků. Hotelů a penzionů je v Ra-
dotíně minimum a tímto nesprávným 
krokem by získaly podporu především 
problematické místní ubytovny.

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

ÚKOLEM OBCE JE BUDOVAT 
DŮVĚRYHODNÉ, TRANSPARENTNÍ 
A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ
Svou představu o  tom, jak by radni-
ce měla a  mohla pomoci podnikům 
a občanům, které v různé míře postih-
la protipandemická opatření, jsme už 
zformulovali a  jako soubor čtyř kon-
krétních návrhů předložili zastupitel-
stvu. Náš návrh ale v hlasování nebyl 
ani zařazen do programu, což mi ne-
zbývá než respektovat. 

Na obecné rovině jsem toho názoru, 
že obec by měla dle svých sil a schop-
ností pomoci všem, kteří byli postiže-
ni. V první řadě odpuštěním či zmír-
něním nájmu v  obecních prostorách, 
dále třeba jemněji cílenou pomocí na 
základě individuálního posouzení. 
Ostatně i proto jsme navrhovali zříze-
ní pracovní skupiny složené ze zástup-
ců zastupitelstva, úřadu MČ i občanů.

Plošná opatření se citelně dotkla 
podniků všeho druhu a  nepochybně 
též řady obyvatel s nízkými příjmy; na 
nikoho z nich by se nemělo docela za-
pomenout, byť jsou jistě možnosti kaž-
dé samosprávy omezené. Úkolem obce 
však je budovat důvěryhodné, transpa-
rentní a přátelské prostředí a tím na té 
občanům nejbližší úrovni podporovat 
demokratické smýšlení a důvěru v sys-
tém. A  právě v  dobách mimořádných 
je tato role samosprávy velmi důležitá. 
Věřím, že Radotín obstojí.

Jan-Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16  

za Společně pro Radotín

ODKLADY NÁJMU A INDIVIDUÁLNÍ 
PŘÍSTUP
Do programu květnového zasedání 
zastupitelstva jsme za opozici před-
ložili návrh sestávající ze čtyř bodů, 
z nichž se tři týkaly společností a pod-
nikatelů zasáhnutých koronavirovými 
opatřeními. 

Obsahem prvního bodu byl odklad 
nájmu v nebytových prostorech MČ Pra-

ha 16 nejméně po dobu vládou naříze-
ných uzavření a omezení provozu s tím, 
že rozhodnutí o rozsahu či odpuštění ná-
jmu budou vázána na definitivně schvá-
lenou podporu vlády ČR, resp. MHMP. 

Navrhli jsme i  prominutí místního 
poplatku z pobytu a místního poplat-
ku za užívání veřejného prostranství. 

Posledním bodem bylo zřízení Fon-
du zastupitelstva MČ Praha 16 pro 
individuální případy – disponujícího 
financemi poskytnutými magistrá-
tem; a  pracovní skupiny složené ze 
zástupců zastupitelstva, úřadu MČ 
a z řad občanů. Jejím úkolem mělo být 
mj. transparentní posuzování žádostí 
o  snížení nebo odpuštění nájmů pro 
poškozené společnosti a  podnikatele 
a  posuzování žádostí o  individuální 
pomoc z důvodu propadu příjmů. 

Zastupitelstvo návrh opozice nepřija-
lo s odkazem na připravované opatření, 
které pak o  dva dny později rada MČ 
schválila. To navrhuje úlevy na nájmu 
po poměrně velkorysé období tří měsí-
ců, avšak plošně dělí podporu do dvou 
kategorií – úplné odpuštění nájmu pro 
všechny, jimž byla činnost znemožněna; 
a padesátiprocentní úleva z nájmu pro 
ty, kteří byli po dobu nouzového stavu 
ve své činnosti omezeni. Ve výsledku 
opatření rady MČ bohužel postrádá 
nástroj pro objektivní posouzení, a tedy 
i skutečně odpovídající míru pomoci.

Martin Zelený, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Českou pirátskou stranu

POMÁHAT MÁ PŘEDEVŠÍM STÁT
Nejprve je nutná podrobná analý-
za, kterých subjektů v  Radotíně se 
vládní opatření týkala. Radnice by 
měla zasaženým firmám, ale i  orga-
nizacím snížit nájemné či posunout 
jeho splatnost, eventuálně nájem za 
celé období nepožadovat. Hlavní po-
moc však na sebe musí vzít stát for-
mou dotačních programů. Ostatně 
tyto programy jsou již vypsány a celá 
řada firem, ale i  jednotlivců v  nich 
má zažádáno. Například Národní 
sportovní agentura bude rozdělovat 
jednu miliardu korun. Není možné 
a bohužel ani reálné, aby radnice naší 
městské části suplovala státní správu 
formou dotací nebo příspěvků jed-
notlivým společnostem. Rozpočet 
městské části je v  roce 2020 vyrov-
naný, počítá s  nastavenými projekty 
a  nepočítá s  pandemií. Určité rezer-
vy je možné využít z rozpočtu hl. m. 
Prahy, ale hlavní tíhu musí nést státní 
rozpočet a  opatření vlády ČR. Tato 
krize zasáhla mnoho podnikatelů, 
sportovních organizací, OSVČ apod. 
Domnívám se, že naše radnice uči-
nila správná opatření v  rámci kom-
petencí, které jí přísluší. Jak již bylo 
zmíněno, hlavní odpovědnost za po-
moc v této nelehké době mají ústřed-
ní orgány státní správy. 

Jan Kořínek, 

předseda MO ČSSD Praha-Radotín

Názory

jedné ze stavebních firem, která se 
ucházela o zakázku. Posouzení její 
námitky dostal na stůl ÚOHS, který 
však už více než rok nevydal rozhod-
nutí. Výběrové řízení tak neskončilo 
a stavba nemůže začít. „Letos v březnu 
jsem bezúspěšně kontaktoval Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže 
s žádostí o informaci o stavu řízení. 
Na začátku června jsem to udělal 

„Současná problematická 
lávka je ve vlastnictví 
hlavního města Prahy, 

ale my jako Městská část Praha 16 ji 
máme ve svěřené správě. Znamená 
to, že se o ni musíme starat,“ říká 
radotínský starosta Karel Hanzlík. 
Také soutěž na novou lávku vypsalo 
hlavní město a Radotín není účastní-
kem řízení. To se zadrhlo na stížnosti 

opět, tentokrát písemně, a dostal jsem 
odpověď, že na informaci o průběhu 
správního řízení má nárok pouze 
hlavní město Praha,“ uvádí starosta.

Dosluhující lávka přitom není 
úplně bezpečná. Povodně z let 2002 
a 2013 ji výrazně poškodily. Měst-
ská část Praha 16 musela lávku na 
základě posudků od statiků vyztužit 
mohutnými železnými podpěrami. 

Kvůli omezení vjezdu motocy-
klů a jiných strojů s velkou hmot-
ností se na radotínském mostu přes 
Berounku u obou vjezdů objevily 
mohutné zábrany. V roce 2017 násle-
dovaly další úpravy zahrnující zpev-
nění lávky a zajištění nosných lan. 
Přemostění dostalo signalizační zaří-
zení, které hlídá rychlost větru a při 
překročení limitu 10 m/s se rozsvítí 
červené světlo zakazující vstup na 
tuto důležitou spojnici mezi Radotí-
nem, Zbraslaví a Lipencemi. 

„Všechna finančně náročná opat-
ření byla provedena s předpokladem 
výstavby nové lávky s uvedením do 
provozu v roce 2020. Jen instalace 
mohutných podpěr přišla na tři miliony  
korun,“ uvádí Karel Hanzlík. „Stá-
vající lávka je nejen bezpečnostním 
rizikem, ale také nás stojí nemalé pro-
středky. Letos stavbě navíc v druhé 
půlce června končí stavební povolení 
a celý proces okolo jeho prodloužení 

je administrativně náročný,“ dodává 
starosta. Dobrou zprávou alespoň je, 
že hlavní město Praha ve svém roz-
počtu i nadále s výstavbou radotínské 
lávky počítá. Sumu na její výstavbu ve 
výši 60 milionů korun přesouvá z roku 
na rok. Kdy se však stavba rozběhne, 
stále není jasné.

Stará lávka navržená architektem 
Josefem Pleskotem slouží chodcům 
od roku 1994, kdy nahradila jednodu-
chý pontonový most. Její moderní 170 
metrů dlouhá následovnice bude na 
radotínské straně vycházet prakticky 
ze stejného místa jako současná lávka. 
Nevydá se však přímo na protější břeh, 
ale zamíří lehce doprava proti proudu, 
aby se na zbraslavské straně přímo 
napojila do ulice K Radotínu. Díky 
tomu bude sloužit až do jejího ote-
vření pěším a cyklistům stávající most. 
Ten se následně zbourá. 

Petr Buček

Vizualizace chystané radotínské lávky
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Koncert do oken a poděkování pečovatelkám

V červnu se v  zahradě a  pod 
okny domu s pečovatelskou 
službou v  Radotíně konal 

druhý „koncert do oken“. Seniorům 
a  všem, kteří se o  ně starají, zazpíval 
a  zahrál Martin Krulich, jako host se 
představila Markéta Fassati, mezi-
národně uznávaná sopranistka žijící 
v Radotíně. 

Před koncertem poděkoval pečo-
vatelkám za jejich práci a  zabezpe-
čení radotínských seniorů především 
v  době nouzového stavu starosta 
Městské části Praha 16 Karel Hanzlík: 
„Velice oceňuji vaše vysoké nasazení 

a  mimořádnou obětavost bez ohledu 
na čas, kterou jste prokázaly v  této 
těžké zkoušce, která je snad již za 
námi. Děkuji vám, bez vás bychom 
to nezvládli,“ řekl dojatým pečova-
telkám. Starosta pozdravil přítomné 
seniory a poděkoval jim za trpělivost 
i  spolupráci a  popřál všem, aby se 
jejich životy, pokud možno co nej-
dříve, vrátily do běžného režimu. 

Venkovní koncerty se staly náhradou 
populárního pořadu Čaje o  třetí, který 
radotínská radnice pořádá každého čtvrt 
roku v prostorách velkého sálu Kultur-
ního střediska U Koruny. Proto na něj 

byli pozváni i  všichni dříve narození 
z Radotína, nejen klienti z domu s pečo-
vatelskou službou v ulici K Cementárně.

Poté již svým vystoupením rozvlnil 
a  rozzpíval přítomné diváky Martin 
Krulich starými českými hity a na závěr 
také Markéta Fassati swingovými melo-
diemi. Její vystoupení bylo pozván-
kou na červencový „koncert do oken“, 
na kterém zpěvačka na stejném místě 
zazpívá v úterý 14. července. „Všechny 
radotínské seniory srdečně zvu,“ říká 
Markéta Fassati. Představí skladby, které 
„zahřejí na duši a osvěží mysl“. 

Eva Javorská Starosta Karel Hanzlík s radotínskými pečovatelkami
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Ústí Šachetského potoka se dočká úpravy. Aby se zamezilo povodním
Radotín

Modernizace železnice

Červnové práce
  Provizorní zabezpečovací zařízení
  Zatrolejování výhyben Barrandov 

a Závodiště
  Pokračuje stavba nového železnič-

ního mostu u Horymírova náměstí
  Výstavba zárubní zdi u  restaurace 

Rozmarýn
  Základy trakčních podpěr v  úseku 

Smíchov–Řeporyje
  Odvodnění železničního spodku 

v  úseku od tunýlku u  restaurace 
Rozmarýn k  podchodu v  ulici 
U Stadionu

Na konci června 2017 zasáhly 
Radotín poslední povodně. 
Šachetský potok se kousek 

před ústím do Radotínského potoka 
rozlil po okolí a  zaplavil část ulice 
K  Cementárně. Voda se dostala do 
stanice profesionálních hasičů, vypla-
vila garáže zdravotnické záchranné 
služby, škodu nadělala také v  něko-
lika domech v  ulici Vápenná. Hasiči 
odčerpávali vodu ze zahrad a sklepů. 

„Propustek pod ulicí K Cementár-
ně při ústí Šachetského potoka v mi-
nulosti prodělal nevhodnou úpravu. 
Stavbaři pod silnici umístili potrubí, 
které se právě v  roce 2017 ukázalo 
jako příliš úzké,“ říká starosta Ra-
dotína Karel Hanzlík. Vydatné lo-
kální srážky udělaly z  jindy drobné-
ho potoka, přitékajícího od Kosoře 
Černou roklí, takovou vodní masu, 
kterou potrubí nezvládlo. „Nečistoty 
a větve ho kousek od sběrného dvora 
úplně ucpaly. Voda se vylila na silni-

ci a napáchala řadu škod,“ vzpomíná 
radotínský místostarosta Miroslav 
Knotek.

Radotínská radnice zajistila v  roz-
počtu hlavního města Prahy na letoš-
ní rok prostředky na úpravu kapacit-
ně nevyhovujícího ústí Šachetského 
potoka. „Nejdříve jsme však museli 
vyřešit majetkové poměry a  část in-
kriminovaného koryta v blízkosti ústí 
získat od Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
do správy Městské části Praha 16. 
Abychom mohli jednat o  dotaci na 
stavební úpravu z rozpočtu hlavního 
města,“ vysvětluje Karel Hanzlík. 

Stavbě nyní nic nebrání, úřady už 
vydaly nutné povolení. Kvůli rekon-
strukci napojení Šachetského potoka 
však bude nutné uzavřít hlavní silni-
ci v ulici K Cementárně, pod kterou 
nevyhovující potrubí prochází. Na-
štěstí se nabízí jednoduchá objížďka 
po nevyužívané souběžné komuni-

pečně zvýšeném průtoku odstraňovat 
vodou přinášené nečistoty i části ve-
getace. 

Petr Buček

Šachetský potok se vlévá do Radotínského potoka v místě sousedícím se 
sběrným dvorem. Snímek je z Vápenné ulice, do které se voda z potoka v roce 
2017 vylila.
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Červencové akce na 
Biotopu Radotín
•  Grilování ryb: 10., 17. a 31. čer-

vence (nutná rezervace na 
info@biotopradotin.cz)

•  Snídaně: každé pondělí 
od 7 do 9 hodin

•  Swingové večery na molu: 
12. a 26.7.

Biotop pořádal triatlon, 
pokračují snídaně, 
grilování i taneční večery

Na radotínském biotopu se 
v  půlce června konal sedmý 
ročník triatlonových závo-

dů pro mladé sportovce od osmi do 
15 let. Na start se postavilo devět de-
sítek závodníků, kteří nejprve plavali, 
poté nasedli na kola a vydali se kroužit 
po přilehlých cyklostezkách a  nako-
nec se pustili na běžecké okruhy v are-
álu přírodního koupaliště. 

Biotop v červnu uspořádal také prv-
ní letošní filmové projekce, nejvíce lidí 
nalákala premiéra nové české komedie 
Bourák. Nový film představili režisér 
Ondřej Trojan i  herečky Petra Ne-
svačilová a Veronika Marková. „Další 
filmy promítneme v  srpnu,“ říká Jan 
Barák, ředitel Radotínské o. p. s.

V  červenci se návštěvníci biotopu 
mohou kromě koupání a  plavání tě-
šit také na pravidelné akce, jakými 
jsou grilování ryb, snídaně pro plavce 
a swingové večery na molu. 

(buč)

Devět desítek mladých sportovců se postavilo na start sedmého ročníku 
radotínského triatlonu.
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Nový most už se staví, 
začne uzávěrka tunýlku u Rozmarýnu

  Stavební úpravy v  technologické 
budově železniční stanice Praha-
-Radotín

Plán červencových prací
  Budování trakčních základů, pod-

pěr a  bran, elektrických dělení 
a elektrického vedení

  Vložení výhybky v Radotíně
  Zatrolejování výhyben Barran-

dov, Závodiště a  výhybky 
v Radotíně

  Odsun traťové koleje č. 1  ve Velké 
Chuchli

  Přípravné práce v rámci celé stavby 
na provizorním zabezpečovacím 
zařízení a  aktivace traťového pro-
vizorního zabezpečovacího zaří-
zení

  Práce u stabilní a převozné trakční 
měnírny Chuchle – odstranění 
asfaltového a  betonového krytu, 
práce na uzemnění

  Přeložky inženýrských sítí
  Úklid, frézování a  začištění ploch 

po kácení
  Stavební úpravy v  technologické 

budově železniční stanice Praha-
-Radotín

  Udržovací práce v  rámci náhradní 
výsadby 

Správa železnic

Nová část železničního mos-
tu u  Horymírova náměstí už 
dostala železnou konstrukci 

a  betonové opěrné zdi. Provoz vlaků 
pokračuje po staré koleji nadjezdu 
nad uzavřenou silnicí. Na konci čer-
vence dojde k  uzavření tunýlku pro 
pěší u restaurace Rozmarýn. Překonat 
železnici tak bude možné po přejezdu 
anebo podchodem za sportovní halou. 
Po dokončení nového mostu letos na 
podzim budou pěší podcházet trať 
i  po novém chodníku vedle vozovky 
pod železnicí.

Stavbaři pokračují ve stavbě nového železničního mostu.
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U bazénu jsou nová parkovací místa

V ulici K  Lázním, u  radotín-
ského bazénu (vedle Beach 
Arény), vzniklo úpravou 

stávajícího prostoru nové parkoviště 
pro 13 aut. Došlo ke kultivaci a z bez-
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kaci, vedoucí pod Radotínskými ská-
lami. Tu radnice získala do správy 
uzavřením darovací smlouvy rovněž 
s ÚZSVM.

„Přístup k  hasičské stanici i  ke 
sběrnému dvoru zůstane zachován. 
Věříme, že objízdná trasa plynulost 
dopravy příliš nenaruší. Přesto ji 
v  koordinaci s  Technickou správou 
komunikací hlavního města Prahy 
plánujeme až na dobu, kdy už bude 
otevřený nový podjezd pod železnič-
ní tratí u Horymírova náměstí,“ uvádí 
starosta Karel Hanzlík. Úpravy poto-
ka tak začnou nejdříve v letošním lis-
topadu či prosinci. 

Do té doby Povodňová komise 
městské části Praha 16 věnuje pro-
blematickému místu zvýšenou pozor-
nost – zvláště v  současném období, 
kdy kvůli přívalovým dešťům hrozí 
bleskové povodně. Koryto v blízkosti 
ústí Šachetského potoka radotínské 
technické služby vyčistily a  zbavily 

starých usazenin, včetně přesahující 
zeleně. Zároveň radnice připravila 
krizový scénář a postup při zapojení 
techniky, která má za úkol při nebez-

pečnostního hlediska také ke zpře-
hlednění celého prostoru před bazé-
nem, biotopem, sportovním areálem 
RSK a Beach Arénou. 

(red)

Na stožárech veřejného osvětlení 
se objeví QR kódy. Pomůžou hasičům i turistům

V červnu začala městská spo-
lečnost Technologie hlav-
ního města Prahy (THMP) 

vypalovat na kovové štítky označují-
cí stožáry veřejného osvětlení (VO) 
kromě identifikačního čísla i  takzva-
né QR kódy. Ty umožní jednoduše 
ohlásit poruchu nebo černou reklamu 
na veřejném osvětlení, do budoucna 
mohou pomoci Integrovanému zá-
chrannému systému nebo Pražanům 
a turistům.

„Všech 135 tisíc stožárů pražské-
ho veřejného osvětlení má zhruba 
ve výšce 150 centimetrů umístěný 
malý plechový štítek s  vyraženým 
šestimístným číslem. Podle prvního 
dvojčíslí už dnes na první pohled 

zjistíte, v jaké městské části se nachá-
zí. Postupným doplněním o QR kódy 
nabídnou štítky lidem mnohem více 
informací. Po jeho načtení mobilním 
telefonem totiž dojde k přesměrování 
na novou webovou aplikaci Skenuj-
prahu.cz, která bude integrovat nej-
různější data a  služby,“ uvedl radní 
hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan 
Chabr.

Podle předsedy představenstva 
THMP Tomáše Jílka v rámci pilotní-
ho projektu nová aplikace umožní po-
hodlně ohlašovat poruchy a nelegální 
výlepy na stožárech VO a  poskytne 
detailní informace o  jednotlivých 
světelných místech. „V  dalším kro-
ku plánujeme zapojit další městské 

společnosti a  Integrovaný záchran-
ný systém. Když se ocitnete v nějaké 
nouzové situaci, často hrají roli vte-
řiny. Díky načtení aplikace z jakého-
koliv stožáru veřejného osvětlení by 
tak bylo možné hasiče, policii nebo 
záchrannou službu nejen rychle kon-
taktovat, ale také budou automaticky 
vědět, kde přesně se nacházíte nebo 
kde najdou například nejbližší uzávěr 
plynu,“ doplnil Tomáš Jílek. O  za-
pojení do aplikace se vedou jednání 
i s Policií České republiky. „Po naske-
nování QR kódu ze stožáru by tak ap-
likace mohla například vyhledat nej-
bližší policejní služebnu, včetně její 
provozní doby,“ dodal Jílek. 

Vít Hofman
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Výherci z červnového čísla:
Stáňa Fabiánová, Radotín
Jaromíra Vavřičková, Radotín
Milan Florián, Radotín

Tři vylosovaní správní 
luštitelé získají volnou 
vstupenku na Biotop 
Radotín.

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 15. 7. 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 červnového čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

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

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

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

tel.: 737 473 278
raskova@muller-skalicky.cz

muller-skalicky.cz

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 

Inzerujte
u nás

SOU Praha – Radotín, 
Pod Klapicí 11/15 

přijme učitele/učitelku 
odborného výcviku se zaměřením 
na strojní obrábění kovů. 

Požadovaný nástup od 1. 9. 2020. Životopis 
zašlete na e-mailovou adresu sou@klapice.cz.  
Případně dotazy na telefonu 257 899 901.

přijme provozního pracovníka –  
vrátný/vrátná (na poloviční 
úvazek). 
Požadovaný nástup od 24. 8. 2020. 

Případné dotazy na telefonu 257 899 901 
nebo na e-mailové adrese sou@klapice.cz

KOMPLETNÍ VEDENÍ 
ÚČETNICTVÍ

pro živnostníky, firmy, SVJ a byt.družstva.

DPH, mzdy, daňová přiznání. 

Profesionálně
a za příznivé ceny. Tel.: 605 809 856

NOVÝ KOSMETICKÝ SALON

Kosmetické služby
Přístrojová kosmetika

Prodlužování řas metodou 
řasa na řasu

Kontakt:
Žitavského 496,  

156 00 Praha 5 - Zbraslav
V objektu Patium Zbraslav

email: monika@monsalon.cz

www.monsalon.cz
tel: 731 245 431

Přijmeme 
řidiče sk.C 
pro řízení a obsluhu 
fekálního vozu MAN, 
oblast Praha západ. 

Nástup možný ihned 
nebo po dohodě. 

Informace na tel.:  
736 688 955 

e-mail: 
garbine@seznam.cz

Bachovy květové 
esence na míru

Výživové poradenství
Metabolic Balance

Prodej přípravků Energy 
poradenská činnost

 Mgr. Lada Kuběnková
Vrážská 1562/24a, Praha Radotín

(areál fitness centra)

tel. 732 756 379
objednání nutné
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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

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Mimořádné vydání pro Radotín 

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. 6. 2020. 

Náklad 4 500 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek.

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 31. 7. 2020.
Uzávěrka pro inzerci: do 16. 7. 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
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!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vyklízení sklepů, bytů atd.

Stěhování 

Tel.: 773 484 056

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

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

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

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

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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Lakrosistky mají další titul, Wolves uspěli v jarní sérii
Hráči a hráčky LCC Radotín už naplno trénují i hrají své zápasy. Ženy vybojovaly titul ve zkrácené jarní části ligy, Wolves 
uspěli v jarní sérii, svou soutěž rozehráli i boxlakrosisté rozdělení nově do dvou týmů – červeného a bílého. 

Jarní dohrávky soutěží zahájila 
nejmladší kategorie chlapeckých 
týmů Custodů. LCC Ants (mra-

venci), Meerkats (surikaty) a Foxes (liš-
ky) odehráli své první zápasy po pande-
mii už na konci května. Nejmenší Ants 
v kategorii do 11 let se utkali s novým tý-
mem Medvědů ze Smíchova. V kategorii 
do 13 let zahráli skvělý turnaj Meerkats. 
Výhrami nad Zbraslaví a lídrem tabulky 
spojeným týmem Jižního Města a Plzně 
se dotáhli na vedoucí tým. 

Ve finálovém turnaji juniorské 
boxlakrosové ligy (JBLL) už tento vý-
kon nezopakovali a s fyzicky vyspělej-
ším soupeřem prohráli. I když věkem 
jsou Meerkats mladší, herně jsou hráči 
této kategorie oproti svým soupeřům 
na velmi dobré úrovni. „Když jejich 
nadšení pro hru neopadne, hráči jako 
Formánek, Rohlík, Haylett, Knotek 
nebo Kalenský se prosadí i ve starších 
kategoriích,“ říká jeden z trenérů od-
dílu LCC Antonín Gottwald.

Tým Foxes v kategorii do 15 let do-
minoval celé soutěži, když z 16 zápasů 
prohráli pouze dvakrát. Z hráčů se nej-
více dařilo Lukáši Kučerovi a Martinu 
Pechovi. Oba subtilní lakrosisté vyni-
kali pohybem, technikou a velmi dob-
rým smyslem pro kombinaci. Oporou 
v bráně byl Jamie Vlček, v poli nejvíce 
doplnili první dva jmenované ještě St-
rieblik, Niedermayer a Vodolán. 

Rozehrály se i  soutěže dospělých. 
Vzhledem ke složité situaci s  pande-
mií letos mužům nezačala Národní 
fieldlakrosová liga (NFLL) a byla pro-
zatím nahrazena Jarní lakrosovou sé-
rií. Radotín reprezentoval tým Wolves 

doplněný hráči Foxes. Radotínští la-
krosisté se dostali až do finále, ve kte-
rém porazili Jižní Město 12:10.

Nejprestižnější tuzemská soutěž, Ná-
rodní boxlakrosová liga (NBLL), přechá-
zí v této sezoně na formát jaro–podzim, 
kterým se hrálo naposledy v  roce 2008. 
NBLL se také přizpůsobila nové situaci 
a  musela zkrátit původní rozpis. Elitní 
radotínský lakrosový tým prochází pře-
stavbou a  pro letošní rok postavili tre-
néři dvě vyrovnaná mužstva LCC White 
a LCC Red. Ze statistik tak dočasně vy-
padli Wolves, kteří však budou na pod-
zim nastupovat v  NFLL. Boxlakrosová 
liga NBLL se rozběhla v červnu zápasem 

červených proti Plzni (22:5  pro LCC) 
a bílí nastoupili o dva dny později proti 
Malešicím (25:7). NBLL bude o  prázd-
ninách pokračovat základní částí. Na 
podzim přijde na řadu play-off a finálová 
série je naplánována na konec října. 

Ženská liga, která startuje vždy na 
podzim, měla mít nyní už za sebou 
jarní část. Covid-19 jí však vystavil 
stopku a liga se dohrála ve druhé půlce 
června rovnou semifinálovými a finá-
lovými zápasy. Radotínské hráčky vy-
bojovaly celkově patnáctý titul, když 
v  utkání o  první místo porazily své 
mladší parťačky LCC Harpyje 19:4. 

(red)
Radotínské Girls vyhrály svůj 15. ligový titul.
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Radotínští atleti zahájili letní 
sezonu akcí Spolu na startu
Atleti se po vynucené pauze vrátili k tréninku na začátku května. „Atletická 
sezona je ale kvůli koronaviru velmi nabouraná. Mnoho akcí se zrušilo 
a spoustu jich bylo přesunuto na podzim,“ říká Petr Dubský, vedoucí 
radotínského atletického oddílu. 

Český atletický svaz proto přišel 
s  projektem Spolu na startu, 
který 1. června zahájil atletic-

kou sezonu. Cílem bylo uspořádat 
v tento jeden den na co možná nejvíce 
stadionech po celé republice atletické 
závody. Radotínští atleti na Den dětí 
přichystali hned tři závody. Prvním 
byl atletický šestiboj pro přípravky. 
Celkem 91 dětí v  šesti kategoriích 
poměřilo své síly v hodu kriketovým 
míčkem, ve skoku z  místa, slalomu 
a v dalších disciplínách. Druhý závod 
proběhl u  radotínské základní školy, 
kde mladší i  starší žáci závodili ve 
skoku dalekém a vysokém. „K vidění 
byly hezké výkony, starší žák Patrik 
Marinov zvítězil ve skoku dalekém, 
když se dostal na hranici 593 centi-
metrů,“ vyzdvihuje jeden z  výkonů 
Petr Dubský. Ve skokanských disci-
plínách startovalo 69 dětí. 

Třetí část atletického dne s názvem 
Spolu na startu patřila otevřenému 
běžeckému závodu, do kterého se 
přihlásilo 20 vytrvalců. „Celkově šlo 
o  velmi povedenou akci a  čísla jsou 
skutečně krásná. Uspořádali jsme tři 
závody, nastoupilo do nich 180 atletů 
v devíti disciplínách. Celkem se jed-
nalo o  664 startů,“ vypočítává Petr 
Dubský.

Ještě před tímto závodem, na konci 
května, si sedm radotínských atletů 
v  kategorii žactva otestovalo formu 
na Vinohradech v  hodu diskem. 
Do sezony vstoupili velmi zdařile. 

V  konkurenci diskařů z  dalších pěti 
pražských oddílů obsadila Sabina 
Valentová druhé místo (22,67 m), 
v chlapcích patřila stejná příčka Voj-
těchu Literovi (29,40 m), třetí skončil 
Maximilián Špaček (28,90 m).

V pátek 5. června se pak 12 radotín-
ských žáků poměřilo se závodníky 
Slavie a  opět slavili úspěchy. V  kon-
kurenci závodníků z největšího praž-
ského oddílu vybojovali tři vítězství 
a  jedno třetí místo. Dvě prvenství si 
připsal Patrik Marinov, když vyhrál 
běhy na 60 metrů (7,30 s) i 150 metrů. 
Na delší trati zaběhl dokonce nej-
lepší žákovský výkon sezony, 17,08 s. 

O  třetí vítězství radotínských barev 
se postaral Vojtěch Litera v  oštěpu 
(31,97 m). Ve stejné disciplíně 
obsadila Sabina Valentová 3.  místo 
(27,57 m).

V sobotu 13. června pak atleti uspo-
řádali další závody na svém stadionu. 
Téměř 50 atletů v  kategoriích žactva 
a  dorostu se poměřilo v  následují-
cích disciplínách: skok daleký, 60 m, 
100 m, 300 m, 60 m překážek, 100 m 
překážek, v  hodu kriketovým míč-
kem a  v  oštěpu. Výborného výkonu 
opět dosáhl Patrik Marinov. Na trati 
300 m zaběhl výborný čas 36,65 s a je 
zatím jediným žákem v  republice, 
který běžel na této trati pod 37 vteřin!

V půlce června spolupořádal 
radotínský oddíl mezioddílové 
utkání mladšího žactva v  pětiboji 
na stadionu fakulty tělesné výchovy 
a  sportu. Celkem 25 radotínských 
atletů se poměřilo s atlety ze Stodůlek 
a Aktisu. Chlapci hodnocení ovládli, 
děvčata byla druhá. Celkově tým 
obsadil druhé místo.

Atletický červen pak vyvrcholil pro 
starší žáky a  dorost přebory Prahy. 
Nejlepším žákem byl radotínský  
Patrik Marinov, který ovládl všechny 
sprinterské disciplíny – 60 m (7,48 s), 
150 m (17,10 s) i  300 m (36,70 s) – 
a  vybojoval tři zlaté medaile. Čtvrtý 
cenný kov pro radotínské barvy, 
bronz, vybojoval Maximilián Špaček 
na trati 1500 metrů překážek. 

(atl)

Do výšky skáče Jozef Krištof.
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PŘÍMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TÁBORY: PLAVÁNÍ, TENIS, 
SOFTBAL, VOLEJBAL, TANEC I CYKLISTIKA

Radotínské sportovní oddíly nabízejí během prázdninových měsíců 
příměstské tábory pro děti. Mezi jakými sporty je možné vybírat a kolik 
takový tábor stojí?

Biotop, bazén, hala (pořádá Radotínská o. p. s.) 
Příměstský tábor zaměřený na děti prvního stupně základní školy se 
bude věnovat výuce plavání v krytém bazénu, vodním hrám na biotopu, 
paddleboardům, badmintonu, volejbalu, lezecké stěně i lakrosu.  
Termín: 27.–31. července 
Cena: 2 900 Kč 
Další informace: info@biotopradotin.cz

Tenis 
Příměstský tenisový tábor pro úplné začátečníky i pro pokročilejší teni-
sové hráče ve věku od 5 do 15 let. Kromě tenisu na děti čeká zábavný 
doprovodný program a koupání v Biotopu Radotín. 
Termín: 17.–21. srpna 
Cena: 2 800 Kč 
Další informace: www.ltcradotin.cz

Softbal 
Příměstský tábor zaměřený na softbal. Radotínský oddíl v této sezoně 
účinkuje opět po třech letech mezi elitou a hledá další zájemce o tento 
sport. Tábor je určen klukům a holkám narozeným  v letech 2005 až 
2011 a koná se na radotínském softbalovém hřišti.  
Termín: 24.–28. srpna 
Cena: 3 500 Kč 
Další informace: mudrav@yahoo.com

Cyklistika 
Dětský příměstský tábor zaměřený na rozvoj cyklistických dovedností 
dětí ve věku od 6 do 12 let. Vedle cyklistiky i další sportovní a kulturní 
program. Zázemí Ski a Bike Centra Radotín, kuchyně MUSA restaurantu.  
Termíny: 10.–14. a 17.–21. srpna 
Cena: 3 990 Kč 
Další informace: www.tabor.skibi.cz 

Tanec 
Taneční příměstský tábor radotínského oddílu Fantasy DC nabídne taneční 
lekce různých stylů, soutěže, hry, procházky do přírody i výlet do chuchel-
ské zoo. Na závěr tábora taneční vystoupení dětí pro rodiče. V případě 
dobrého počasí návštěva Biotopu Radotín. Určeno dětem od 6 do 12 let. 
Termíny: 7.–10. a 20.–24. července a 24.–28. 8. srpna 
Cena: 2 890 Kč 
Další informace: www.fantasydc.cz 

Plážový volejbal 
Sportovní a naučný beachvolejbalový tábor, který se odehraje na radotín-
ských písečných kurtech vedle biotopu. Určený dětem od 6 do 15 let. 
Termíny: 13.–17., 20.–24., 27.–31. července a 3.–7., 24.–28. srpna 
Cena: 990 Kč/den, 2 900 Kč/3 dny, 3 900 Kč/5 dní 
Další informace: www.sportovniakceprodeti.com

(red)

Závod RunX zavede běžce do lehkého terénu

Po koronavirové odmlce připravili 
organizátoři závodů pro veřejnost 
RunX další díl ze seriálů běhů 

se startem a cílem v Radotíně. Koná se 
v  sobotu 18. července. Na běžce čeká 

trasa dlouhá pět nebo deset kilometrů, 
která povede lehkým terénem bez pře-
výšení. Závod odstartuje od turistického 
oddílu v Říčních lázních, běžci se poté 
vydají na trať podél Berounky. 

„Červencový běh RunX nahrazu-
je zrušený dubnový závod. Další díl 
našeho seriálu chystáme na listopad, 
poběží se opět v  terénu,“ říká Adam 
Kostka, jeden z  organizátorů závodu. 
Červencovému podniku bude před-
cházet dětský běh na 500 a 1000 me-
trů. První začne ve čtvrt na dvanáct 
před polednem. Na všechny účastní-
ky čekají startovní balíčky a  medaile. 
Startovné do hlavního závodu činí 
599  korun, v  předprodeji do 12. čer-
vence je o stokorunu levnější. Další in-
formace lze vyhledat na facebookové 
stránce (RunX běžecké závody). 

(buč)

Start červencového běhu je v Říčních lázních.
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Pro Markétu Nausch Slukovou zůstává pravým domovem Radotín
Markéta Nausch Sluková, která patří do nejužší světové špičky plážového volejbalu, vyrůstala v Radotíně. Podobně jako jiní 
profesionální sportovci tráví letošní sportovní sezonu úplně jinak, než si představovala. Namísto ježdění po světových turna-
jích tráví čas v Praze. Čas si našla i na Radotín. 

Tunnellers Radotín dostali hned 
na úvod velmi těžkého soupeře, 
mistra loňské sezony Žraloky 

Ledenice. V  prvním zápase se v  nad-
hazovacím kruhu představili za domácí 
Aleš Jetmar a za hosty Jaroslav Breník, 
tedy dvojice, která vyházela v  roce 
2006 Radotínu extraligový titul. Úřa-
dující mistr vyhrál 7:4, homerunem se 
v domácím dresu blýskl Václav Mudra. 
Ve druhém zápasu za Radotín házel 
nejprve Pavel Moravec a poté si extra-
ligový debut odbyl také Vít Orálek. 
Utkání bohatší na body skončilo již po 
páté směně rozdílem 11:4 pro Ledenice.

Na druhé dvojutkání do Radotína 
dorazili Hladoví Hroši Sezimovo 
Ústí, kteří jsou v  extralize úplným 

nováčkem. Oba týmy se poslední tři 
roky střetávaly ve druhé lize a  hráči 
věděli, co od sebe mohou očekávat. 
Domácí se díky výsledku 9:3 radovali 
z  prvního extraligového vítězství po 
třech letech. V odvetě však Sezimovu 
Ústí podlehli 6:8.

Tuneláři poté ve druhé polovině 
června hráli poprvé na hřišti soupeře, 
když je nejdříve čekala dvojice utkání 
proti Joudrs z  pražských Bohnic. Ti 
také patří k nováčkům letos rozšířené 
extraligy. Na hřišti, kde se loni hrálo 
softbalové mistrovství světa, se však 
nakonec kvůli nezpůsobilému terénu 
nehrálo. Také den nato promluvilo do 
zápasů počasí. Radotín měl nastoupit 
proti Tempu Praha na domácím hřišti, 

jeho stav to však neumožnil. Utkání 
se přesunula do domácího prostředí 
Tempa, které letos zatím v extralize 
neprohrálo a zvítězilo také ve dvojzá-
pase nad Tuneláři. Radotín si připsal 
porážky v poměru 3:11 a 0:6. 

(red)

Červnové výsledky 
RSKK Tunnellers 
v extralize
• Radotín – Ledenice 4:7 a 4:11
•  Radotín – Sezimovo Ústí 

9:3 a 6:8
•  Radotín – Tempo Praha 3:11 

a 0:6

Jak vzpomínáte na dětství 
v Radotíně?
Strávila jsem tady dlouhou dobu. 

Do čtvrté třídy jsem chodila na zdejší 
základní školu, pak jsem přestoupila 
na Lužiny do volejbalové třídy. Věno-
vala jsem se sportovní gymnastice, ale 
volejbal nakonec u  mne zvítězil. Byd-
lela jsem na kopci, nedaleko původního 
Ski a Bike servisu. Dětství mám spojené 
s lesy nad Slavičím údolím a s Višňov-
kou. Hodně času jsme s  kamarády 
trávili venku. Na silnici se postavily 
branky a už jsme sportovali. Domů se 
chodilo za tmy, bylo to krásné dětství.

Kdy jste se z  Radotína odstěho-
vala?
Blíže centru Prahy jsem se pře-
místila, až když mi bylo 20 let. Ale 

mám tady rodiče, takže se sem 
neustále vracím, máme mezi sebou 
krásný vztah. V  Radotíně jsem 
skoro každý týden, pokud mi to čas 
dovolí. Rodiče jsou také zapálení 
volejbalisté a chodí pravidelně hrát 
především na radotínské antukové 
hřiště.

Na začátku června jste zavítala do 
zdejší beachvolejbalové arény se 
svým tréninkovým kempem. Na co 
byl zaměřen?
První kemp, který jsme letos spolu 
s  mým manželem a  trenérem Simo-
nem pořádali v Pelhřimově, byl určen 
dospělým. Druhý, zaměřený na mladé 
hráčky, se konal v Praze a jasným favo-
ritem pro jeho uspořádání byl Radotín. 
Tady jsem doma, takže volba byla jasná.

Váš manžel je Rakušan. Je v Praze 
spokojený?
Simon pochází z  Vídně, takže Praha 
pro něj není takovou změnou („Jsem 
tu spokojený, Praha je více kopcovitá 
než placatá Vídeň. A  beachvolejbal tu 
má skvělé zázemí,“ doplňuje Simon 
Nausch). Už 11 let žijeme v  bytě na 
Žižkově. Kde se nakonec definitivně 
usadíme, nejsme rozhodnuti. Nejspíš 
v  Pelhřimově. Pro mě je však nyní 
pořád právě Radotín tím opravdovým 
domovem.

Která místa máte v  Radotíně 
v oblibě?
Samozřejmě beachvolejbalové kurty. 
Hrozně se mi líbí u  lávky u  kostela 
a všude u Berounky. A také mám ráda 
Slavičí údolí a  výhled na Zbraslavský 
zámek.

Jak změnil koronavirus vaši bea-
chvolejbalovou sezonu?
Úplně zásadně. Na začátku března 
jsme se spolu s  mou parťačkou Bar-
borou Hermannovou chystaly v  Los 
Angeles na turnaj v Mexiku. Najednou 
přišel koronavirus a  vše bylo jinak. 
Celá sezona světových turnajů byla 
zrušena, olympiáda v  Tokiu se o  rok 
přesunula, hrajeme jen české turnaje. 
Posledních 15 let jsem léto trávila na 
cestách po světě, ale letos ho asi pro-
žiji v Česku. Snad budeme mít nějaké 
turnaje nebo exhibiční akce alespoň 
na podzim.

Vaše turnaje se konají v  různých 
místech světa. Která jste si zvlášť 
oblíbila?
Krásnou kulisu má turnaj ve švýcar-
ském Gstaadu. Je to vesnice s výhledem 
na Alpy, okolo se pasou krávy a kurty 
stojí přímo v  jejím centru. Ráda mám 
i  vídeňský turnaj, protože odtamtud 
pochází můj manžel Simon. A  srdco-
vou záležitostí je Ostrava, kde se hraje 
největší český beachvolejbalový turnaj. 
Navíc odtamtud pochází má parťačka 
Bára, se kterou spolu hrajeme.

Předloni jste se načas staly svě-
tovými jedničkami, ale loňská 
sezona byla ve znamení zranění. 
Máte už tyto trable za sebou?
Nejdříve mě začalo trápit rameno, už 
asi nebude nikdy stoprocentní. Zvláště 
když mám za sebou 15 let hraní na nej-
vyšší úrovni. To už je holt únava mate-
riálu. Pak jsem si ještě zlomila prst na 
noze. Ten se zahojil a je v pořádku.

Pomohla vám při léčbě aromate-
rapie, které se věnujete?
Spíš jen doplňkově. Studuji ji dálkově 
on-line způsobem ve Spojených státech. 
Vždycky jsem měla citlivý nos, aroma-
terapie je mým koníčkem a  baví mě 
objevovat její možnosti. Nemyslím si 
ale, že by to bylo něco, co by v budoucnu 
nahradilo volejbal a stalo se mou prací.

Právě teď jste měla finalizovat pří-
pravu na olympijské hry v  Tokiu, 

místo toho jste v Praze. Co vám to 
přináší?
Všechno zlé je k něčemu dobré. Když 
nyní hrajeme nebo trénujeme v Česku, 
lidé za námi chodí a jsou rádi, že nás 
vidí na zdejších hřištích. Můžeme vra-
cet, co jsme se naučili ve světě. Vidím, 
jakou má volejbal v  Česku tradici 
a  další potenciál. Lidé u  nás hrají na 
písku, na antuce i v hale. Beachvolej-
balových kurtů máme jen v Praze snad 
víc než v  celém Rakousku. Dorůstá 
tady mládež, kterou může čekat dobrá 
sportovní kariéra.

Odkud za vámi přijely účastnice 
tréninkového kempu v Radotíně?
Měli jsme tu holky z Karlových Varů, 
z Pelhřimova i z Prahy. A také přímo 
z Lipenců a Radotína. 

Jak vypadají vaše další životní 
plány?
Už jsem byla vnitřně nastavená na to, 
že po letošní olympiádě v Tokiu zalo-
žíme rodinu. Když jsem se dozvěděla 
o přeložení Her, byla jsem trochu zkla-
maná. Ale teď jsem za to ráda. Další 
rok budu dělat naplno to, co miluji, 
tedy volejbal. O  dítě se pokusíme po 
olympiádě a třeba se mi podaří vrátit 
na kurty před dalšími Hrami v Paříži, 
které jsou na programu v  roce 2024. 
Bude to však mnohem komplikova-
nější, protože mezera mezi těmito 
dvěma podniky bude jen tříletá. 

Petr Buček

Markéta Nausch Sluková na tréninkovém kempu v Radotíně
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Softbalisté svedli boj s mistry, proti nováčkovi zaznamenali první výhru
Po třech sezonách strávených v druhé lize se radotínští softbalisté, posíleni o hráče z Kotlářky, probojovali zpátky mezi elitu 
a v červnu sehráli v extralize své první zápasy. 

Fotograf Tomáš Třeštík vystavuje tváře známých sportovců

Tomáš Třeštík zachytil ve svých 
portrétech emoce ihned po 
skončení závodu, tréninku 

nebo obyčejné vyjížďky známých čes-
kých osobností nejen z  cyklistického 
světa. Celkem 18 fotografií jednoho 

z  nejuznávanějších českých fotografů 
vystavuje Ski a Bike Centrum Radotín 
ve svých prostorách bývalé Vindy-
šovy továrny na sportovní náčiní. Na 
snímcích Tomáše Třeštíka se objevují 
vodní slalomář Vavřinec Hradílek, 
veslař Ondřej Synek, rychlobruslařka 
Martina Sáblíková nebo cyklista Juraj 
Sagan. 

Ski a  Bike Centrum pokračuje 
také v  organizování vyjížděk pro své  
klienty, kterých se účastní známé 
tváře sportovního světa. V červnu tak 
z  Radotína vyrazili na okolní silnice 
spolu s  amatérskými jezdci i  cyklista 
Roman Kreuziger a  Tomáš Berdych, 
který nedávno uzavřel svou bohatou 
tenisovou kariéru. 

(buč)

PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ TÁBOR pořádaný v areálu LTC Radotín je určený jak 
pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší tenisové hráče ve věku od 5 do 
15 let. Děti budou rozděleny do menších skupinek (max. 4 až 5 dětí) podle 
věku a herní úrovně, ve kterých se budou učit tenisovým základům, případně 
jejich zdokonalování. V případě zájmu a dle počasí navštívíme i areál Biotopu 
Radotín. 

MÍSTO: Šárovo kolo 932/1, Praha–Radotín

TERMÍN: 17.–21. srpna 2020

CENA: 2 800 Kč 
Cena zahrnuje oběd, pitný režim, odpolední svačinu,  
ceny za soutěže, trenéry i pronájmy tenisových kurtů. 

BLIŽŠÍ INFORMACE: www.ltcradotin.cz

Radotínský nadhazovač Aleš Jetmar patří k lídrům Tunelářů. 

Roman Kreuziger po boku Tomáše Berdycha (vpravo v černém) na silnicích 
v okolí Radotína

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

Fo
to

: G
ru

pe
to

/M
ar

ké
ta

 N
av

rá
til

ov
á

KONTAKT
E-mail: tenisradotin@gmail.com 

Telefonní číslo: 602 957 114


