
Na komunální úrovni, v pozici zá-
stupce starosty pro oblast školství, 
působíte nepřetržitě už osm let. Co 
považujete za největší úspěch?

Domnívám se, že 
se nám daří plnit 
naši koncepci bu-
doucnosti Radotí-
na jako pohodové-
ho místa k životu 
v duchu principů 
trvale udržitelného 

r o z v o j e .  Ž i j e m e  v  t a k o v é m 
prostředí, které jsme si vypůjčili od 
svých dětí, ale zároveň jsme ho zdědili 
od svých předků. Jde o rozvoj, který 
současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat 
je j ich zák ladní životní potřeby
a přitom nesnižuje rozmanitost 
př í rody a zachovává př i rozené 
funkce ekosystému. Její součástí je 
péče o zeleň a její revitalizace, veřejný 
pořádek, projekty státního fondu 
životního prostředí, podpora kultury 
a sportu, volnočasových organizací, 
řešení brownf ieldů, rev ita l izace 
bytového fondu a samozřejmě rozvoj 
školních a předškolních zařízení. 
Můžete jmenovat konkrétní projekty?

Daří se nám rozvíjet zázemí všech 
našich škol. V posledním období jsme 
dokončili zateplení budov, zmoderni-
zovali jsme vybavení školní kuchyně, 
vybudovali přístavbu školy se šatnami 
a sociálním zázemím, nízkoprahový 
klub, nové víceúčelové hřiště a změnili 
jsme systém šatních skříněk. Foto-
voltaické články na střeše základky 
pokrývají roční spotřebu elektrické 
energie školního areálu. V nejbližší 
době máme připravenou revitalizaci 
vstupního schodiště na druhém stupni 
a s vedením školy připravujeme projekt 
„Škola na dotek“. U předškolních zaří-
zení jsme dokončili zateplení a výměnu 
oken u všech budov, rozšířili jsme 
kapacitu školek za poslední období 
o 75 míst, všechny školní kuchyně 
prošly rozsáhlou modernizací a byly 
vybaveny moderními multifunkčními 
zařízeními. Máme zpracované řešení 
rozvoje školského areálu a navazujících 
území, kde je před dokončením projekt 
biotopu. „Místo u řeky“ je v hodnocení 
pražského fondu Konkurenceschopnos-
ti. Výsledek bude znám na podzim, ale 
podle předběžných konzultací předpo-
kládáme, že bychom mohli opět uspět.
Při letošních zápisech se do radotín-
ských mateřských škol hlásilo 122 
dětí. Z Radotína jich bylo 89 a všech-
ny místní děti byly přijaty. Přitom 
nové školky tu nevznikly.

Dlouhodobě sledujeme vývoj počtu 
našich obyvatel a na jeho základě 
postupně upravujeme kapacity. Ne-
stavíme nové budovy školek, řídíme se 
principy trvale udržitelného rozvoje, 
jak jsem již řekl, stavebními úpra-
vami využíváme stávajících kapacit. 
Jsme asi jedna z mála městských částí, 
která každý rok pokryje požadavky 
svých „kmenových“ občanů. Není 
v okolních obcích a městských částech 
standardem přijímat do školky všech-
ny tříleté děti a v některých případech 
i děti mladší.
Jak je tomu v případě základní školy? 
Přihlásilo se 143 zájemců, přijatých 
dětí je 103.

Budoucnost radotínského školství

se nám daří plnit 
naši koncepci bu-
doucnosti Radotí-
na jako pohodové-
ho místa k životu 
v duchu principů 
trvale udržitelného 

r o z v o j e .  Ž i j e m e  v  t a k o v é m 

Základní škola bude přijímat pouze 
čtyři třídy, a to pouze žáky s trvalým 
bydlištěm v Radotíně. Opět vychází-
me z předpokládaného vývoje počtu 
našich obyvatel a kapacitních mož-
ností školy. V letošním školním roce 
navštěvuje školu přes 670 žáků, příští 
školní rok překročíme číslo 700. Ma-
ximální kapacita je 780 žáků.  
Na radotínské základní škole jste sám 
učil, ovšem bez nových pomůcek, které 
mají žáci i pedagogové k dispozici dnes.

Ano, učil jsem tady ve školním 
roce 1992-1993 a tehdy byla situace 
úplně jiná. Do roku 2005 jsem pů-
sobil v Černošicích, ale podobnou 
technologii jsem nepoužíval a ani 
vlastně nemohl, nic takového neexis-
tovalo, maximálně projektor. Protože 
jsem sám kantor, uvědomuji si, že 
moderní prostředky jsou pro výuku 
nezbytné. V příštím školním roce 
2014-2015 bude mít škola třicet tříd 
a ve 27 z nich budou interaktivní 
tabule. Jde o výsledek výborné spolu-
práce městské části s vedením školy. 
V nejbližší době začneme realizovat 
projekt Škola na dotek, což znamená, 
že se při výuce některých předmětů 
využívají tablety. Nebudou ale hlavní 
pomůckou při výuce, doplní pouze 
výkladovou část hodiny nebo budou 
sloužit k procvičování učiva žáků. 
Díky městské části se také změnil 
systém šaten na druhém stupni 
– každý žák tu má svojí skříňku. Přes 
prázdniny budou skříňky nainstalo-
vány i na staré budově.
Před otevřením je areál biotopu – pří-
rodního koupaliště za základní školou. 
Práce na stavbě jsou v plném proudu, 
ale ještě zdaleka ne vše je dokončené.

Biotop by se měl otevřít 26. června, 
ovšem s určitými omezeními. Nebu-
de například plně využita budova 
zázemí – v provozu bude zázemí plav-
číka, technologické místnosti nutné 
pro provoz a občerstvení. Investorem 
biotopu je hlavní město Praha, které 
převzalo náš návrh řešení území po 
bývalé čističce odpadních vod. Myš-
lenka revitalizace klasického brown-
fi eldu na přírodní koupací biotop je 
tak ojedinělá, že přežila i tři výměny 
ve vedení hlavního města Prahy. Jde 
o fantastický úspěch, konkurence 
mezi jednotlivými městskými část-
mi je v Praze obrovská. První studii 
biotopu od radotínského architekta 
Jana Schlitze jsem předložil do naší 
rady už v roce 2008 a v ten samý rok 
jsem ji doručil na magistrát. To, že 
došlo k realizaci, je výsledek jednání 
starosty Karla Hanzlíka s přísluš-
nými pražskými radními během let 
2008-2014. 
Připravený máte i projekt školního 
krytého bazénu, který by měl na bio-
top navazovat. Jak jste s ním daleko?

Vybudované zázemí splňuje pod-
mínky pro provozování krytého ba-
zénu, což je další část našeho záměru. 
Variantní studii napojení budovy na 
bazén máme připravenou. Spojovací 
chodba je v budovaném zázemí už 
zhotovena. Později tak budeme řešit 
pouze vybudování bazénové haly a cel-
kové náklady na bazén budou výrazně 
nižší. Byť jde o školní bazén, sloužil by 
pochopitelně i pro veřejnost.

Počasí v sobotu 31. května shlédlo 
vlídně na pouť Otce vlasti skrze Radotín 
ku Karlštejnu. Díky tomu proběhl letoš-
ní ročník Královského průvodu přesně 
tak, jak organizátoři doufali.

Od první chvíle, kdy spustila dobo-
vá hudba v podání skupiny Antiquari-
us a rytířstvo z Rotyky zkřížilo meče, 
nabízelo náměstí Sv. Petra a Pavla 
zábavu, dobrý mok a skvělé jídlo. 
Toho návštěvníci, ať už z Radotína či 
přespolní, využívali v průběhu celého 
odpoledne i večera vskutku hojně. 

Poté, co Karel IV. přijal klíč od ra-
dotínských městských bran z rukou 
purkmistra Karla Hanzlíka z Han-
zlíčkova a ovace od shromážděných 
poddaných, odebral se s celým svým 
průvodem i císařskými klenoty dále 
proti toku Berounky. A v Radotíně 
propuklo nevázané veselí. 

Pivo z malých pivovarů teklo prou-
dem, pokrmy z Rozmarýnu, Pasta 
fi dli i Beach baru voněly (a chutnaly) 
a zněla hudba! 

Někoho možná mohlo zamrzet, 
že doprovod pro Petru Janů zněl jen 

z playbacku, ale její hlas stále jasný 
jak zvon to plně vynahrazoval. Neu-
věřitelný vokál předvedla i drobounká 
zpěvačka Balage Bandu. 

Oddechové intermezzo představovalo 
vyhlášení výsledků pivní ankety – vel-
mi těsně ji vyhrál Démon z Vysokého 
Chlumce. Kromě dárku pro oceněný 
pivovar jich pak starosta Hanzlík 
rozdal ještě jedenáct – šťastlivcům vy-
losovaným ze všech, kdo se zúčastnili 
hlasování.

A pak už přišli k mikrofonům Red 
Hot Chili Peppers Revival a večer se 
rozjel. Na jejich vystoupení plynule 
navázala hudební šou Queenie, reviva-
lové skupiny, věnující se tvorbě Qeenů, 
která vše velkolepě uzavírala.

Císař přijel, pivo teklo

Samotný Královský průvod – až k jeho 
velkolepému konci na Karlštejně –
letos poprvé organizovalo město Dob-
řichovice ve spolupráci se skupinami 
Alotrium a Rotyka a Dobřichovickou 
divadelní společností. Dlužno dodat, že 
úspěšně. Více na stránkách
www.pruvodkarlaiv.cz

Home Food 
festival

V areálu Beach Arény Radotín se 
v neděli, 22. června od 12.00 hodin 
chystá premiéra sousedské akce, na 
které návštěvníci budou moci ochutnat 
jídlo připravené doma, s láskou, a se-
tkat se se sousedy a obyvateli Radotína.

Pro 1. ročník se tu počítá s účastí 
maximálně 20 „kuchařů”, kteří při-
praví libovolné jídlo dle svého výběru 
a nabídnou ho návštěvníkům. 

Každý z nich si určí cenu za porci 
tak, aby se mu zaplatily náklady na 
suroviny. Festival totiž není plánován 
jako výdělečná akce, ale jako příleži-
tost se setkat a pochutnat si.

Festival chtějí jeho organizátoři 
uspořádat ve spolupráci s Beach 
barem na pozemku Beach Arény Ra-
dotín. Důvod? Je to místo setkávání 
dospělých i malých obyvatel Radotína, 
místo, kde se dobře sportuje i jí. 

Akci podporuje i Městská část 
Praha 16.

Home Food Festival – Radotín 2014
neděle 22. 6. 2014 od 12.00 hodin
kontakt na organizátory:
Dana Peřinová 603 427 644
Zdeněk Krupil 773 273 730
Michal Karásek 776 104 204

Každý z nich si určí cenu za porci 

Kdo chce plně vychutnat víno, musí 
zvládnout základy vinařské kultury. 
První degustátorské kroky může udělat 
s vinaři, sommeliery – zábavným způso-
bem, v neformální a uvolněné atmosféře. 
Navíc se dozví i zajímavosti o místě, 
z něhož víno pochází, a jako bonus si od-
nese víno, které ho opravdu nadchlo.

To vše se povedlo ve čtvrtek 
15. května na Klubové scéně Milana 
Peroutky, kde se podobná akce konala 
experimentálně poprvé, ale určitě ne 
naposledy.

Makedonské vinařství Stobi a jede-
náct vzorků vín představili Jovan Bu-
džakoski a Alex Gliguroski. Ochutnáva-
lo se například Chardonnay, Muscat Ot-

tonel, Stobi Cuvée, Stobi Rose, Cabernet 
Sauvignon, Antigona a další skvělá vína 
za velmi příznivé ceny. 
Velký úspěch sklidilo 
také Makedonské bílé. 
A jiskrný mok doplnil 
například Ajvar, výtečná 
pochoutka z rajčat, pap-
rik a lilku.

Kromě vína a pochou-
tek nadchlo přítomné 
i vyprávění a projekce 
o Makedonii. K němu 
př id a l  s vou  o s obn í 
zkušenost a nadšení 
pro tuto zemi f ilmař 
a také zdejší zastupitel 

Městská část Praha 16 a Vodácký 
oddíl Radotín znovu chystají 6. ročník 
soutěže ve splavování Berounky na ne-
tradičních plavidlech (loni se nekonala 
kvůli povodním).

Plavení, které se uskuteční 21. červ-
na, se může zúčastnit každý, komu 
nechybí odvaha, patřičná dávka recese 

a humoru, a dostaví se na start v ra-
dotínských Říčních lázních s impro-
vizovaným a amatérsky vyrobeným 
prostředkem konstruovaným pro 
splavení řeky Berounky.

Startuje se z pláže v říčních lázních, 
cíl bude pod Radotínskou lávkou. Na 
cyklotrase pod lávkou bude konferen-
ciér a rozhodčí, kteří budou hodnotit 
umělecký dojem a technickou hodno-
tu vyrobeného plavidla.

Akce bude zahájena od 13.00 hod. 
prezentací a přípravou soutěžních pla-
videl, dále by mělo odpoledne probíhat 
takto:

15.00 Start – říční lázně
15.00-17.00 příjemná hudba k posle-
chu i tanci DJ Blaženín 
16.30-17.00 cíl u lávky
18.00-19.00 kapela Qjeten 
19.00-19.30 říční lázně – vyhlášení 
výsledků a předání cen
20.00-23.00 kapela Tó víš

Radotínská neckyáda je za dveřmi

Dojezdy na posledním ročníku 
Neckyády v roce 2012

Premiérová degustace byla úspěšná Ing. Viktor Krištof. Mnozí začali hned 
večer plánovat příští dovolenou v Make-
donii a „Kulturní Tým Přátel Dobrého 
Vína“ z Koruny už samozřejmě plánuje 
další degustaci. 

Navzdory nepříliš příjemnému poča-
sí, které datu 17. května moc neodpoví-
dalo, se čtvrtý ročník Radotínského dne 
s IZS povedl.

Zvědavých přišlo dost a stejně jako 
v předchozích ročnících jim tak pre-

ventisté z řad Policie České republiky, 
Městské policie a Hasičského záchran-
ného sboru hlavního města Prahy-
mohli předat dobré rady a tipy a Český 
červený kříž návody k ošetření zranění 
(protentokrát jen namaskovaných).

Vojenská policie Armády České 
republiky pak přivezla ukázat kom-
pletní výstroj i výzbroj a u Poříčního 
oddělení Policie České republiky prošlo 
„zatěžkávací zkouškou“ jak potápěčské 
vybavení, tak i člun a obrněný trans-

portér. Čtyřnozí parťáci strážníků 
Městské policie hlavního města Prahy 
ukázali svou poslušnost i zadržení ne-
bezpečného pachatele, navíc si stejnou 
důležitost a vážnost zachovávali i při 
hlazení dětskými návštěvníky. Trochu 

toho dět ského 
mazlení snesl i 
i  k o n ě  j í z d n í 
h l í d k y .  M a l í 
n e o d c h á z e l i 
s prázdnou ani 
od stánku Zdra-
votní pojišťovny 
M i n i s t e r s t v a 
v n it ra .  A jed-
n o t k a  s b o r u 
d o br ovo l nýc h 
hasičů Radotín 
zas představila 
mladou generaci 
radotínských ha-

sičů, kterou si sama vychovává.
Poděkování patř í jednot l iv ým 

složkám Integrovaného záchranného 
systému, ale i fi rmě Racia Radotín,  
která se postarala o občerstvení všech 
účinkujících.

Poznaný Integrovaný záchranný systém

Další zábavný den s prevencí se chys-
tá ještě tento rok – bude to Bezpečný 
podzim 2014 na dětském dopravním 
hřišti, který se bude konat v duchu 
soutěží (a prevence) 4. října.

Poslední předprázdninový (alespoň 
v radotínské Koruně) víkend pro děti 
byl plný divadla, které navíc doplnila 
výstava letadel.

Od pátku 16. května do pondělí 
19. května mohli nadšenci pro mode-
lářství a vojenská letadla vidět v Ko-
runě část ze sbírky modelů letadel 
Ing. Vlastimila Ehrmana. Ten trpělivě 
odpovídal na dotazy dětí i dospělých. 

V sobotu odpoledne byly na programu 
dvě pohádky a bleší tvůrčí dílnička. Po-
hádku O velblouďátku sehrál Divadelní 
spolek Gaudium a Originální bleší cirkus 
předvedl tajemný drezér Giorgio Fame.

V pondělí se sešly radotínské školy 
a školky na charismatickém Víťovi 
Marčíkovi a věřte nevěřte – v pohádce 
O Šípkové Růžence pomáhaly známé-
mu loutkáři a umělci téměř všechny 
paní učitelky a děti se nakonec mimo 
známý příběh dozvěděly i o tom, jak 
důležité je umět odpouštět. Po divadle 
si děti ještě naposledy mohly prohléd-
nout výstavu modelů letadel.

Divadla a letadla

výstava letadel.

Od pátku 16. května do pondělí 


