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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XIII.

Dům č. p. 564 si nechala postavit roku 1930 paní Anna 
Kotábová. Do přízemí, patra a podkroví se vešly dva 
krámy a šest bytů – i proto, že na každé patro připadal 
jen jeden společný záchod. Na snímku je zachycena 
radotínská rozdělovna Konsumního
družstva železničních zřízenců

V roce 1941 byla budova rozšířena o přístavbu a druhé 
patro s novým podkrovím, získala také keramický 
obklad, který ji sladil s nově stavěným sousedním domem

Vedle prodejny drogerie bylo v sedmdesátých letech 
v domě také osm bytových jednotek 

Esoterická prodejna Vedžat tu byla ještě docela 
nedávno

Nyní se tu rodí nové prodejní prostory

Činžovní dům pro P. J. Kotába, 
maj. tes. velkozávodu, navrhl 
a postavil architekt a stavitel 
František Poláček z Horních 
Černošic, se stavbou bylo 
započato 10. 1. 1941, dokončena 
byla dne 31. 10. 1941, snímek je 
ale až ze sedmdesátých let

27. 7. 1950 Jaroslav Kotáb prodal 
polovinu domu a stavební parcely Církvi 

československé v Radotíně, druhou 
polovinu náboženská obec odkoupila 

10. 5. 1976. Až do devadesátých let však 
používala jako příležitostnou modlitebnu 

pouze kancelář v suterénu, pro větší 
shromáždění užívala pohostinství
kostela ČCE v ulici Na Betonce. Po 

uvolnění dvou bytů v prvním patře 
domu č. p. 556 tu vznikly prostory 

s kanceláří farního úřadu, bytem faráře 
a modlitebnou, která nese jméno

Dr. Karla Farského, prvního patriarchy této církve. Na fotografii z bohoslužby 
s díkůvzdáním za úrodu z 1. října 2000 je zachycena nová farářka E. Blažková se 

starým emeritním farářem J. Kalenským

Modlitebna připravená na vánoční 
agapální bohoslužbu svaté Rodiny

v roce 2015

Současná vnější podoba domu

Plán pana Františka Kříže na dům s prodejnou 
obuvi Baťa a se správkárnou obuvi byl schválen 
10/XII 1929. 11. srpna 1930 vzal stavební úřad na 
vědomí stavbu prádelny a chlévka pro koně namísto 
povolených dílen a garáží

Prodejna obuvi byla odsud přemístěna roku 
1978, o tři roky později proběhla kolaudace 
bytových prostor, které vznikly místo 
obchodu. Dnes má vilka tuto tvář

Fotografie modlitebny Církve československé husitské zapůjčil radotínský duchovní Mgr. David Hron,
historické snímky z letopiseckého archivu poskytl Ing. Jaroslav Šindelka, současnou podobu

nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Školní jídelna...
kompletně řešena vzduchotechnika, 
rozvody elektro a ostatní instalace. 
Novým prvkem bude přístavba jídelny 
do nevyužívané části školního dvora, 
která bude usazena na sloupech. Z bo-
ku budovy jídelny bude navíc postaven 
nový vstup pro žáky gymnázia. Toto 
řešení výrazně zlepší „obrátkovost“ 
stravovacího zařízení; dva vstupy, 
dvojí šatny a 300 nových míst – to 
vše umožní kulturní stravování pro 
všechny žáky i studenty. 

Projekt bude rozdělen na vlastní 
modernizaci kuchyně s doplněním 
a uspořádáním varných technologií, 
nové mycí soustavy a na stavbu nové-
ho pavilonu s novým vstupem a šat-
nou pro gymnázium. Pavilon nové 
jídelny přinese do areálu nový prvek, 
podobně jako dřevěný strop auly. 

„Objekt bude na sloupech jako 
jednoduchá kubická forma s pro-
skleným pláštěm a dřevěným stíně-
ním na jižní straně. Přístavba bude 
kontrastovat se stávajícími budovami 
a oživí architekturu školního areálu,“ 
doplňuje Knotek. Celkové náklady 
jsou odhadovány na 20 mi l . Kč. 
„Předpokládáme, že během dubna 
bychom mohli znát vítěze výběrového 
řízení. Do června by mohly probíhat 
přípravné práce a hlavní výstavba 
bude soustředěna zejména na prázd-
ninové měsíce, kdy bude škola prázd-
ná,“ uzavírá Knotek.

roku 2015 Státní pozemkový úřad 
s žádostí o prověření možnosti bez-
úplatného převodu objektu bývalého 
zahradnictví do majetku Hlavního 
města Prahy a svěření do správy 
MČ Praha 16. Žadatele podpořila 
svým souhlasným rozhodnutím 
i Rada hl. města Prahy. Představou 
místní radnice bylo revitalizovat 
okolí a využít areál pro zájmovou 
činnost, neboť svou polohou areál 
navazuje na bezprostřední okolí 
základní školy, gymnázia a přilehlé 
Místo u řeky.

„Rozběhlo se značně komplikované 
kolo vyjednávání se státem o možné 

formě převodu, kdy bylo ze strany 
vlastníka rozhodnuto, že bezúplatný 
převod možný není a jedinou možnos-
tí je koupě budovy a jejího příslušen-
ství, a to pouze po zahájení řádného 
privatizačního projektu předloženého 
ke schválení vládě s následnou reali-
zací ze strany ministerstva financí,“ 
přibližuje průběh více jak dvouletého 

složitého procesu radotínský staros-
ta Mgr. Karel Hanzlík. V kontextu 
výše uvedeného musela např. i Rada 
hl. m. Prahy vydat nové stanovisko 
k získání objektu a jeho příslušenství 
formou koupě. Souhlasné usnesení 
bylo vydáno v červnu 2016. 

V rámci časově náročného priva-
tizačního projektu se prováděl např. 
i ekologický audit ze strany České in-
spekce životního prostředí a současně 
byla vyžadována stanoviska dalších 
institucí. Vše se nakonec, díky vytr-
valosti několika málo osob, podařilo 
dotáhnout do zdárného konce. Priva-
tizační projekt byl schválen usnese-
ním vlády v srpnu 2017. Následovalo 
provedení všech potřebných úkonů 
k uzavření kupní smlouvy, která byla 
podepsána v lednu 2018. 

„Fyzické předání objektu proběhlo 
před pár dny, a to 1. března 2018,“ 
sděluje s vítězným úsměvem starosta 
Hanzlík. „Konečně budeme moci 
odstranit chátrající, nevzhledné kon-
strukce skleníků a pokračovat v kulti-
vaci prostoru. Rovněž budou zahájeny, 
v součinnosti s místním skautským 
oddílem, který bude objekt a přilehlý 
pozemek využívat pro svoji činnost, 
práce na rekultivaci objektu a blíz-
kého okolí.“  

A tak pravděpodobně brzy uvidíme 
velké proměny celého místa, které 
ožije i díky činnosti radotínského 
skautského oddílu, jenž získá konečně 
důstojné zázemí pro svoji záslužnou 
práci s mládeží.

Bývalé zahradnictví čeká obnova Sbírka víček...
šestnáctiletá slečna bojuje statečně 
a na fotkách ji neuvidíte jinak než 
s krásným úsměvem. 

Rodiče se situaci snaží řešit a Kris-
týnce poskytnout tu nejlepší možnou 
a dostupnou péči. Kromě řady již 

prodělaných operací pomáhají cvi-
čení a rehabilitace. Tyto terapie jsou 
velmi nákladné (cena čtyřtýdenní 
terapie Kosmík na Neurorehabilitační 
klinice AXON v Praze s 94 lekcemi je 
cca 60 tisíc korun) a jejich financování 
je zcela mimo možnosti rodiny. 

Několik posledních let se proto sbí-
rala plastová víčka od lahví, která vy-
kupovala firma zabývající se zpraco-
váním tohoto v podstatě odpadového 
materiálu. Letos v únoru ale byla sbír-
ka ukončena. Důvodem byly problémy 
s výkupem víček. A tak Kačabovi 
hledají další možnosti, jak dál finan-

covat Kristýnčinu terapii a způsob, jak 
alespoň částečně uhradit rehabilitaci 
přes pojišťovnu nebo nadace. 

„Pokud by se našel někdo, ať už firma 
nebo jednotlivec, kdo by chtěl udělat 
dobrý skutek a Kristýnce přispět na 
tuto rehabilitaci, budeme za tuto po-
moc vděční,“ uvádí Václava Kačabová, 
maminka Kristýnky. „Teď jsme s Kris-
týnkou právě na terapii, a protože dce-
ra dělá velké pokroky, máme na duben 
sjednaný další termín ´Kosmíká .“

Hráči a trenéři LCC Sokol Radotín 
uspořádali charitativní sbírku „Každý 
gól pomáhá“, která se uskutečnila na 
lakrosovém Memoriálu Aleše Hřebes-
kého v letech 2015-2017. Princip byl 
jednoduchý. Každý tým, který se do 
akce zapojil, daroval 10 Kč nebo i více 
za každý gól, který na turnaji vstřelil. 
Společně s dalšími dobrovolnými dár-
ci se v roce 2015 vybralo 16 tisíc korun, 
v roce 2016 šlo o sumu 21 500 Kč a loni 
byla Kačabovým odeslána částka 
21 667 Kč.

Finanční příspěvky na léčbu 
Kristýnky Kačabové můžete 
posílat na bankovní účet 
zřízený u Komerční banky 
číslo 43-7605020217/0100, 
případně na transparentní účet 
Neurorehabilitační kliniky 
AXON 2200739204/2010 vedený 
u Fio banky. Do kolonky „zpráva 
pro příjemce“ nebo do „poznámky“ 
se píše jméno dítěte – Kristýnka 
Kačabová. Máte-li nápad, jak rodině 
pomoci, napište, kontakt na rodinu 
Kristýnky Kačabové rádi předáme. 

Při dalším zastavení v Prvomájové ulici se přidržíme levé strany komunikace a prohlédneme si dvojici zachovalých 
činžovních domů a přibližně stejně starou samostatně stojící vilku.


