
73. záchranná a výcviková základna 
Rakovník, Záchranná služba Asociace 
samaritánů ČR. 

   Akce je hrazena z vlastních prostřed-
ků JSDH Radotín, sponzorských darů 
a příspěvků Městské části Praha 16. 

rii. 124 zásahů k požárům, haváriím 
a k technickým pomocím za rok 1972 
hovoří za vše.
  Následoval útlum činnosti, 
který byl zlomen až roku 
2002, kdy Prahu postihly 

rozsáh-
lé po-
vod ně. 
(Mj. za 
s v o u 
činnost 
b ě h e m 
povod-
ní ob-
d r ž e l a 
jednotka poděko-
vání od ministra 
vnitra.) Jednotka 
začala pracovat na 

své akceschopnosti; zpočátku odbor-
nými školeními a přednáškami, poz-
ději náborem nových členů. Na valné 
h r o m a d ě  2 0 0 4 
byl zvolen novým 
velitelem jednotky 
Karel Jiras s tím, 
že funkci starosty 
bude vykonávat 
b ý v a l ý  v e l i t e l 
jednotky Franti-
šek Drož st. Byla 
sestavena výjezd-
ní jednotka SDH 
o dvou družstvech; 
kval ita činnost i 
se i nadále zvyšovala odbornými 
školeními (vůdci plavidel, strojníci) 
a během roku účastí na několika 
soutěžích. Jednotka se pravidelně 
zúčastňuje výjezdových akcí v rám-
ci krizového řízení hlavního města 
Prahy, staveb a demontáží protipo-

vodňových zábran. Sbor má k letoš-
nímu roku 63 členů, kteří se schází 

1947 se začíná s výstavbou první ga-
ráže v dnešním objektu zbrojnice na 
náměstí Osvoboditelů 5. Následuje té-
měř dvacet let dobrovolné brigádnické 
práce. Výsledkem je lezací věž, dneš-

ních pět garáží, dvě bytové jednotky, 
úprava dvora a výjezdových cest. 
V polovině 60. let je objekt zbrojnice 
v podstatě dobudován. 
   Ke konci roku 1970 dochází ke zří-
zení placeného útvaru požární organi-

zace z povolání. Původním záměrem 
bylo vybudovat smíšený veřejný po-
žární sbor. Tento 
záměr se neu-
skutečnil. Místo 
toho byl vytvo-
řen samostatný 
okresní veřejný 
p o ž á r n í  ú t va r 
Praha – Západ se 
sídlem v Radotí-
ně. Nastala tedy 
symbióza dvou 
složek požá rn í 
ochrany, placené 
a dobrovolné, a to 
teprve byla spolupráce! Léta 1971 až 
1974 patří k nejúspěšnějším v histo-

   Letos tomu bude přesně 120 let, 
kdy byl založen radotínský Sbor 
dobrovolných hasičů. Samotný fakt, 
že existuje zájmová organizace, která 
byla založena ke konci devatenácté-
ho století a je dodnes činná, je jistě 
důvodem k oslavám. Celé generace 
radotínských hasičů pomáhají nám 
všem při požárech, povodních a ji-
ných živelných pohromách. Nechme 
pro tentokrát katastrofy katastrofami 
a pojďme slavit s hasiči i my!
   Akce se bude konat v sobotu 9. září, 
a to na několika místech v Radotíně. 
V 9 hodin propukne slavnostní za-
hájení na starém stadionu, uskuteční 
se zde výstava s ukázkami historické 
i současné techniky, výzbroje a vý-
stroje požární ochrany. Přibližně od 
desáté hodiny ranní projde slavnostní 
průvod ulicemi Radotína. Napláno-
vaná je účast mažoretek, historická 
i současná technika v akci. Po celý 
den bude k vidění výstava historie 
činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
v Kulturním středisku „U Koruny“. 
   Asi nejzajímavější a nejakčnější bude 
slavnostní odpoledne uskutečněné na 
starém radotínském hřišti. Program 
obstarají složky Integrovaného 
záchranného systému – sbory dob-
rovolných hasičů, Policie České re-
publiky, Městská policie hl. m. Prahy, 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, 

   Původně 
t r o j t ř í d n í 

mateřská škola 
Nad Parkem v Praze – 
Zbraslavi byla uvedena 
do provozu 4. ledna 
1981. Po 25 letech jsme 
v naší škole otevřeli 
pátou třídu a kapacita 

školy se zvýšila z 90 na 
125 dětí. Za čtvrt-
století provozu školu 

absolvovalo téměř 900 žáčků a za 25 
školních roků zaměstnanci školy pe-
čovali o úctyhodný 
počet více jak dvou 
t i s íc  dět í .  Počet 
z a m ě s t n a nc ů  s e 
v průběhu let měnil 
a v současné době 
u nás pracuje 17 za-
městnanců, někteří 
z nich pouze na 
zkrácený úvazek.
 Oslavu „pětadvacít-
ky“ jsme se rozhod-
li uspořádat tak, jak 
už se stalo na naší 
škole tradicí – za-
hradní slavností na 
ukončení školního 
rok u.  Ta le tošn í 
byla naplánovaná na středu 21. června. 
Po náročných přípravách a nákupech 
všeho potřebného začaly po čtvrté 

hodině odpolední do školy přicházet 
spolu s rodiči a sourozenci natěšené 
děti, ale právě v tuto chvíli se rozhod-
lo počasí ukázat svoji nekompromisní 
tvář. Nestačilo několik opakujících se 
průtrží mračen, přišla i bouřka, a do-
konce i kroupy. Jednoduše se opět po-
tvrdilo, že zákony schválnosti fungují 
spolehlivě, vždyť řadu dní před slav-
ností vůbec nezapršelo a hned druhý 
den bylo opět krásně. Ale i nám se na-
konec vyčasilo, většina rodičů s dětmi 
vytrvala, přečkala déšť a kroupy scho-
vána v nitru školy. Těm hladovým 

jsme nabídli ohřáté párky a nakonec, 
když se počasí umoudřilo, se slavnost 
rozjela téměř podle původního plánu. 

Napotřetí, když už konečně přestalo 
pršet, se podařilo nafouknout skáka-
cí hrad, kde si děti zahopsaly podle 
chuti, došlo i na sportovní soutěže dětí 
a tolik očekávané balíčky s odměnou. 
Každé přítomné dítě dostalo „létací“ 
balónek, všude poletovaly bubliny 
z oblíbených bublifuků, začaly se 
opékat špekáčky, točit pivo, vařit káva, 
nalévat limonáda a když začala hrát 
k poslechu, ale i k tanci, hudební sku-
pina Galaxis vedená panem Němcem, 
bavili se všichni přítomní, mnozí až 
do pozdních večerních hodin.
   Je škoda, že se řada rodičů nechala 
odradit odpoledním špatným počasím 
a na slavnost s dětmi nedorazila, ale 
i tak se dá říci, že se navzdory počasí 
slavnost vydařila. Bylo přítomno přes 
100 dětí a zhruba 170 dospělých. Za 
všechny spokojené účastníky slavnos-
ti bych chtěla poděkovat všem zaměst-
nancům školy,  kteří měli s přípravami  
několik dní plné ruce práce, děkuji za 
pomoc i maminkám z výboru SRPDŠ 
a velké poděkování si zaslouží všichni 
členové hudební skupiny Galaxis, 
kteří se nám na našich zahradních 
slavnostech „již tradičně“ starají 
o zábavu dětí i dospělých. Takových 
sponzorských darů má naše škola po-
málu a o to víc si jich vážíme. Těšíme 
se, že i příští rok nám přijdou na naši 
zahradní slavnost zahrát.

   Vážení členové Sboru dobrovolných hasičů dovolte, abychom Vám srdečně podě-
kovali za to, co prospěšného jste pro nás a naši obec, dnes městskou část, v historii 
udělali. Do dalších let Vám přejeme mnoho zdaru a především úspěšných zásahů. 
  Věříme, že Vy, současní členové, budete správnými nástupci odkazů a tradic bo-
haté historie radotínského hasičstva a že i pro další léta zůstanete důležitým a váže-
ným partnerem místní radnice. Gratulujeme k Vašemu jubileu.
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   Na konci le-
tošního března 
předal Magis-
t rát h lavní ho 
m ě s t a  P r a hy 
novou Mateř-
skou školu Vel-
ká Chuchle Na 
Cihelně 456/17 
d o  m a j e t k u 
Městské části 
Praha – Velká 
Chuchle. Vý-
stavbu školky 
zabezpečova l 
a hradil praž-
ský magistrát, 
odbor městské-
ho  i nve s t o r a 

jako náhradu za školku ve Starolá-
zeňské ulici, poničenou povodněmi 
v roce 2002. Jedná se o moderní škol-
ku, která splňuje veškeré technické 
podmínky a požadavky na vybavení 
a je dobrým zázemím pro kvalitní 
výchovu a vzdělávání pro děti před-
školního věku. Nachází se v zástavbě 
rodinných domků v příjemném a klid-
ném prostředí.
   Provoz v nové mateřské škole bude 
zahájen 1. září 2006 a vzhledem 
k tomu, že kapacita školky je dvoj-
násobná proti stávající, dovolujeme si 
nabídnout volná místa rodičům těch 
dětí, kterým se nepodařilo umístit děti 
v místě jejich bydliště.
   Případné další informace lze získat 
u ředitelky mateřské školy Vostřákové 
na telefonu 257 217 690 nebo 
723 611 654. 

Co si hasiči připravili za program

Poděkování Rady městské části Praha 16

2x ročně k různým akcím. Jednotka 
se schází ve 14denním intervalu, jinak 
dle potřeby. 
   Jistě jsme nezmínili řadu, pro ra-
dotínský sbor i jednotku, neméně vý-

znamných událostí. Ale k připomenutí 
takového výročí těchto několik řádků 
snad postačuje. Více informací nalez-
nete v informačním letáku, který bude 
k dispozici na slavnosti 9. září a též 
na webových stránkách Městské části 
Praha 16 www.mcpraha16.cz.

   Gymnázium Oty Pavla bylo jako 
jediné pražské gymnázium vybráno 
ke spolupráci s Britskou Radou na 
projektu „Dreams and Teams“. Cílem 
tohoto programu je rozvoj dovedností 
studentů tak, 
aby byli schop-
ni organizovat 
s p o r t o v n í 
akce ve svých 
k o m u n i t á c h 
a organizačně 
přispívat při 
mezinárodních 
akcích se svý-
mi protějšky 
z  o s t a t n í c h 
zemí.
   Gymnázium 
v rámci pro-
jektu získalo 
p a r t n e r sko u 
školu v Man-
c h e s t e r u  ve 
Velké Británii, 
která je specializovaná na sport a má 
s programem „Dreams and Teams“ 
mnoho zkušeností. 
   Zástupci anglické školy navštívili 
Gymnázium Oty Pavla ve dnech 25. 
až 28. dubna za účelem plánování dal-
ší spolupráce. Během pobytu v Praze 
absolvovali přednášku o českém sys-
tému vzdělávání, navštívili školu, ně-

kolik vyučovacích hodin a prohlédli si 
pamětihodnosti Prahy.
   Reciproční návštěvu do Manchestru 
v týdnu od 19. do 23. června absolvo-
valy ředitelka Gymnázia Oty Pavla 

Jana Hrkalová, lektorka „Dreams 
and Teams“ Marta Macková a vy-
učující angličtiny Irena Burianová. 
Během návštěvy se sešly se studenty 
zapojenými do programu, zhlédly jimi 
uspořádaný sportovní den a seznámi-
ly se s celkovým chodem tamní školy, 
který byl  pro naši další spolupráci 
velmi motivující.


