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přípravnými
pracemi spojenými mimo jiné
s kácením, které
vzbudilo u některých mnoho
emocí,
začala
úprava křižovatky pod Korunou. Celá
akce byla podle studie kapacitního
posouzení připravována Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy od
roku 2018, zvětšenou křižovatku jsme
představili na několika prezentacích
Centra Radotína a její podoba je celou dobu k vidění na velkých vizualizacích na stěnách bývalé výtopny na
novém sídlišti.
Samozřejmě ani mě netěší, že
stavbě zkapacitnění silničního křížení
musí ustoupit několik stromů, ale na
celou situaci je potřeba se podívat
racionálně a také třeba očima občanů,
kteří bydlí v okolí ulic Karlické, Výpadové, Pod Klapicí, Zderazské, náměstí
Osvoboditelů či na Sídlišti, kde
v ranních špičkách pravidelně stojí
popojíždějící kolony aut. Neméně
důležité jsou připomínky obyvatel
Prvomájové či v ulici Na Betonce, kde
by se po definitivním uzavření železničního přejezdu u restaurace U Portlandu v červnu příštího roku výrazně
zvýšila průjezdnost aut směřujících
za službami do objektů na náměstí
Osvoboditelů (pošta, Albert, pojišťovna, drogerie), případně do budoucího centra a k nové radnici. To proto,
že by potom jiná možnost příjezdu
neexistovala.
Věřte, že to nebylo jednoduché
rozhodování. Ale když si na pomyslné misky vah dám na jednu stranu
lepší ovzduší a na druhou pokácené
stromy, převáží výhody spojené
s rozšířenou křižovatkou produkující
méně škodlivin, a to i z důvodu rozsáhlé náhradní výsadby, která zde na
závěr stavby proběhne.
Přeji vám pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Proč bylo nutné kácet?

Na sociálních sítích se objevuje kritika kácení stromů a dřevin u křižovatky pod Korunou a na břehu
Berounky. Obojí odstraňování zeleně však má okolní prostředí vylepšit a udělat bezpečnějším.
Foto: Petr Buček

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,

Číslo 4/2021

Břeh Berounky dostává pevnou oporu z velkých kamenů, aby se snížily účinky povodní. Součástí úprav je i nový chodník
a relaxační schodiště.

P

od Korunou začaly v březnu
přípravné práce na úpravě křižovatky a u Berounky pod bistrem U Ondřeje v březnu finišovalo
zpevňování břehu. Na obou místech
padlo několik stromů a keřů, pokaždé
z jiného důvodu. Proč nemohly nadále růst? „Samozřejmě mě netěší, když
dochází k odstranění jakékoliv zeleně.

Na pomyslné misky vah si je však nutné na jednu stranu dát tyto dřeviny
a na druhou zlepšenou kvalitu vzduchu díky upravené křižovatce a bezpečnější břeh při záplavách na břehu
Berounky,“ říká radotínský starosta
Karel Hanzlík.
Křižovatku pod Korunou upravuje
hlavní město, které je správcem silnic

první třídy. Automobilová doprava
totiž v Radotíně neustále narůstá
a touto křižovatkou už zase projíždí
stejné množství aut jako před postavením Pražského okruhu. Když se
navíc kvůli havárii nebo opravě uzavře Lochkovský tunel, auta zamíří
právě na naši nejvytíženější křižovatku a Radotín tím hodně trpí. Aby

se situace dále nezhoršovala, dochází
k rozšíření křižovatky, která dostane
v každém směru dva pruhy na
vjezdu a jeden na výjezdu. Plynulejší
doprava má přinést méně škodlivých
látek v okolí křižovatky, ovzduší se
vylepší především těm, kteří bydlí
v její blízkosti, například na novém
sídlišti. Pod jejich okny nebude stát
tolik kolon.
„I mne trápí, když je nutné porazit
jakýkoliv strom. Bydlím na starém
sídlišti na straně ke Karlické ulici,
na které se od rána hromadí kolona
aut. Proto fandím úpravě a rozšíření křižovatky, které mají situaci
zlepšit,“ věří Dana Bernhäuserová,
obyvatelka radotínského Sídliště.
Křižovatka zároveň díky novému
přemostění, které povede směrem
k obchodům v čele se supermarketem Albert a k budoucímu Centru
Radotín, pomůže řešit situaci v Prvomájové ulici vedle panelových domů.
Pokud by nedošlo k novému propojení s křižovatkou, auta by zatěžovala
právě Prvomájovou. Tu přitom čekají
příští rok úpravy, které mají zajistit
zklidnění automobilového provozu.
Zároveň je zapotřebí odradit řidiče
z jiných obcí od tranzitního průjezdu do rozšířeného podjezdu pod
železniční tratí mezi Prvomájovou
a Vrážskou ulicí. Hlavní dopravní
obslužnost převezme vylepšená křižovatka. Nynější úzký most kousek
od křižovatky je navíc v havarijním
stavu, i proto nebylo možné úpravu
křižovatky odkládat.
Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3

Inzerce

Právě nyní je ideální čas na čištění klimatizace
Abyste se ve svém voze cítili opravdu bezpečně, nechte si u nás jeho interiér včetně
klimatizace vydezinfikovat. Aktivní dezinfekcí pomocí ozonu je interiér vozu zbaven
zápachu a případných virů, včetně koronaviru způsobující onemocnění COVID-19.
Interiér vozu bude vyčištěn za 30 minut. Pro lepší účinek čištění je doporučena
i výměna kabinového filtru vzduchu, který Vám před provedením dezinfekce
zkontrolujeme.

DEZINFEKCE
KLIMATIZACE OZONEM

Objednejte se v předstihu na Vámi zvolený termín na www.femat.cz.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675, www.femat.cz

490 Kč
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Životní prostředí

Šest ekologických kroků pro Radotín
Foto: Petr Buček

Foto: Archiv MČ Praha 16

Které ekologické projekty radotínská radnice v posledních letech zrealizovala a jaké jsou další plány v této oblasti?
Sázejí se nové stromy, stará průmyslová území procházejí proměnou a Berounka zůstane ve své přírodní podobě.
města Prahy zde v současné podobě
počítá s vodními plochami a ochranným přístavem, se kterým by souvisela těžba štěrkopísků. Radotínská radnice podala na hlavní město
Prahu návrh na změnu a připravila
projekt, který lokalitu promění na
místo přírodního charakteru vhodné
pro trávení volného času pro rodiny
s dětmi. Území je součástí budoucího
příměstského parku a přeměny území
na soutoku Berounky s Vltavou.
(red)

Přírodní biotop zásadně vylepšil území za školou.

Nové stromy

B

ěhem posledních dvou let
vyrostlo po celém Radotíně 250
nových stromů, letos přibude
další necelá stovka stromů. Sázelo
se především do zastavených lokalit,
například na obě radotínská sídliště.
Další stromy radnice nechala umístit
tam, kde v minulosti žádné nerostly –
na biotop a do jeho okolí, pod starý
hřbitov, vznikla také nová alej platanů u druhého stupně základní školy.
V letošním roce nové dřeviny zahradníci vysadí za sportovní halou či tenisovými kurty.

Biotop

Na místě dnešního biotopu dříve
bývalo problematické území s navážkami a s nefunkční čističkou odpadních vod. Celé zanedbané území radnice zrevitalizovala a na ploše 15 tisíc

metrů čtverečních vybudovala biotop
se spoustou zeleně. Po spojení s krytým bazénem vznikl unikátní areál,
který v Česku nemá obdoby.

Kontaminovaná půda

Kousek od vykácených stromů v sousedství křižovatky pod Korunou prošlo
životní prostředí v minulosti mnohem
větší zkouškou. Bývalá továrna na akumulátory po sobě zanechala zbytky
škodlivých materiálů. Odborný průzkum ukázal, že tamní půda obsahuje
ropné látky a těžké kovy. Především
přítomnost olova, kadmia, niklu a rtuti
je podle odborného posudku největší
hrozbou pro okolní podzemní vody.
Výstavbě nového Centra Radotín proto
v místě bývalé akumulátorky bude
předcházet vybagrování a odstranění
škodlivinami zanesené půdy.

Kde dnes stojí biotop, bývala vysloužilá čistička odpadních vod.

Břeh Berounky

Také břeh Berounky trpěl v minulosti tím, že se zde objevovaly látky
patřící spíše na skládku. Mezi Výpadovou ulicí a Berounkou se ve srovnání se současným stavem nacházel
terénní zlom zavezený v průběhu
60. let minulého století nejrůznějším problematickým materiálem.
Podobně jako za školou se i tady
jednalo o zanedbané území. Radnice
břeh Berounky postupnými kroky
vylepšuje. V několika etapách vzniklo
Místo u řeky, které slouží k relaxaci
a procházkám. Nyní se Povodí Vltavy
pustilo do úprav nestabilního svahu
v lokalitě U Ondřeje a radnice do
projektu prosadila umístění chodníku pro pěší. Díky tomu vznikne
další relaxační zóna.

Řeka bez lodí

V souvislosti s Berounkou je nutné
připomenout velký průlom ve prospěch ochrany přírody, kterého
Radotín dosáhl v loňském roce. Díky
iniciativě především radotínské a černošické radnice a také oslovených
poslanců i senátorů došlo k úpravě
zákona o vnitrozemské plavbě, která
vedla k vyřazení Berounky z generelu
toků vhodných ke splavnění. Hrozila
stavba jezů, betonových plavebních
kanálů a zavedení lodní dopravy. To
by mělo na životní prostředí v okolí
řeky neblahý vliv, včetně změny charakteru toku.

Areál u soutoku

Mezi plánované projekty patří přeměna území mezi Výpadovou ulicí
a Berounkou. Územní plán hlavního

Volnočasový
areál se rozšíří

N

a hranici Radotína, Slivence
a Lochkova se rozvíjí volnočasový areál, který láká bruslaře na inlinech, cyklisty i zájemce
o procházku s rodinou nebo se
psem. V posledních letech na tomto
místě vyrostlo několik nových cest,
hladký asfaltový povrch láká bruslaře, nechybí ani venkovní tělocvična
nebo cvičiště pro psy. Dalšímu rozvoji
této oblasti stojí v cestě skládka, kterou chce slivenecká radnice nechat
odstranit. Část areálu patří do katastru Prahy 16 a radotínská radnice na
rekultivaci místa se Slivencem spolupracuje. Důležitým krokem, který
v březnu schválila radotínská rada,
je odkup pozemku, na němž leží příjezdová cesta k území se skládkou.
Volnočasový areál poblíž Pražského
okruhu získá další zeleň a rozšíří se
nabídka jeho volnočasových aktivit.
(red)

Rozhovor

Helena Jíchová má na radotínském úřadě na starost záležitosti spojené
s životním prostředím. V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, jak úřad v případě
kácení u křižovatky pod Korunou a na břehu Berounky postupuje.

odle jakých kritérií jste
vybírali stromy, které je
nutné pokácet kvůli rozšíření
křižovatky pod Korunou?

P

Jak úřad postupoval v případě
kácení na břehu Berounky v lokalitě
U Ondřeje? Kde v tomto případě
proběhne náhradní výsadba?

logický posudek všech 26 kusů topolů
kanadských z hlediska jak zdravotního
stavu, tak jejich budoucí perspektivy.

Stromy určené ke kácení byly součástí
žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení podle zákona o ochraně
přírody a krajiny, podala ji Technická
správa komunikací. V případě kácení
z důvodu zkapacitnění křižovatky pod
Korunou byl předložen odborný dendrologický posudek stávajících dřevin,
kde byly v souvislosti s rozsahem stavebních prací určeny stromy ke kácení
a stromy k ochraně.

Ke kácení došlo na základě oznámení
o kácení dřevin v rámci udržovacích
prací vodního toku Berounky. Jednalo
se o 11 kusů dřevin a 580 metrů čtverečních křovin. Povolení ke kácení dřevin
není zapotřebí mimo jiné při údržbě břehových porostů. Kácení z těchto důvodů
musí být oznámeno 15 dnů předem, což
bylo splněno. Náhradní výsadba byla
navržena v místě kácení po dokončení
úprav v počtu osmi kusů dřevin.

Dopadnul posudek špatně?

Kolik stromů bylo pokáceno a kolik
nových dřevin je nahradí?

Jak jste postupovali u ostatních
stromů v Radotíně? Můžete vysvětlit způsob výběru dřevin určených
ke kácení?

Žádáno bylo o vydání závazného stanoviska k pokácení 31 kusů dřevin,
z toho 12 kusů dřevin a 259 metrů
čtverečních zapojeného porostu podléhalo povolení v rámci závazného
stanoviska. Náhradní výsadba byla
dendrologem navržena a oddělením
životního prostředí akceptována
v počtu 22 nových stromů s obvodem kmínku 18 až 20 cm a 69 metrů
čtverečních keřových záhonů, trvalek a okrasných trav. Bude umístěna
opět na břehu potoka a v protějším
parku.

V Radotíně je velký počet stromů,
k jejichž monitoringu dochází průběžně v rámci úřední činnosti a místních
šetření a dále ve spolupráci s místními technickými službami. Současně
prověřujeme a řešíme podněty občanů týkající se právě zeleně. Poměrně
ožehavou otázkou jsou topoly podél
cyklostezky. Jsou přestárlé a hrozilo
zde, že při nečekaném výkyvu počasí
dojde k ulomení velkých větví. Z tohoto důvodu byl zpracovaný dendro-

Dendroložka určila 13 z nich jako
stromy havarijní, v tomto případě
bylo třeba konat ihned, aby nedošlo
k ohrožení lidského zdraví. U ostatních topolů bylo rovněž konstatováno
napadení dřevokaznou houbou a rizikové přetížení rozsochy v místech
dřívějších radikálních řezů. U všech
zbylých se jedná o senescentní (stárnoucí – pozn. red.) vývojové stadium.
V současnosti probíhá řízení k povolení kácení, v jehož rámci bude během
této vegetační sezony probíhat chiropterologický (zaměřený na chování
netopýrů – pozn. red.) průzkum. Výsledky zkoumání budou součástí podkladů k vydání rozhodnutí ke kácení.
V posledních letech proběhla po
celém Radotíně znatelná výsadba
nových stromů. Které druhy dřevin
dostaly přednost a kde jste je
nechali vysadit?

Nové dřeviny byly a jsou navrhovány v souladu se znalostí místních
klimatických podmínek, na základě
odborných dendrologických konzul-

Foto: Jana Hejrová

Podle čeho vybírá úřad stromy ke kácení a místa pro nové?

V posledních třech letech zasadili zahradníci v Radotíně téměř 350 nových
stromů.

tací a v neposlední řadě přihlížíme ke
zkušenostem odborných zahradníků
s odolností dřevin ke stále častějším
výkyvům počasí, především k letnímu
suchu. Místa k výsadbám jsou vybírána buď jako náhrada za odumřelé dřeviny, nebo jako místa zcela nová, kde
doufáme, že stromy nejen esteticky
zpříjemní vzhled naší městské části,
ale budou také funkční v rámci snižování prašnosti, hlučnosti a vysokých
letních teplot ve městě.
O kterou zeleň se vlastně radotínský úřad stará? Spadají pod vás
i okolní lesy?

Náš úřad vykonává činnosti týkající
se dřevin jak v oblasti samosprávy, tak
v oblasti státní správy. Státní správa
je vykonávána z hlediska povolování
kácení dřevin rostoucích mimo les
u stromů s obvodem kmene větším

než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
Výjimku tvoří ovocné dřeviny na pozemcích v zastavěném území, kde je
druhem pozemku zahrada nebo zastavěná plocha nádvoří. Pod náš dohled
spadají také zapojené porosty dřevin, jejichž celková plocha přesahuje
40 metrů čtverečních. Vydáváme také
závazná stanoviska ke kácení v rámci
územních nebo sloučených územních a stavebních řízení na území Radotína. V rámci činností samosprávy
spolupracujeme při návrzích nových
výsadeb, navrhujeme nezbytné zásahy
na dřevinách stávajících, které rostou
v naší městské části. Radotín je obklopen poměrně rozsáhlými lesními
porosty, které mají vytvořené své lesní
hospodářské plány schválené Magistrátem hlavního města Prahy, v této
oblasti náš úřad kompetence nemá.
(buč)
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Pokračování ze str. 1

U Ondřeje ustoupily stromy bezpečnějšímu břehu Počet
Foto: Petr Buček

Povodí Vltavy zpevnilo břehy
s pomocí velkých kamenů, podobně
břeh upravilo před pár lety na vjezdu
do Radotína po cyklostezce od Černošic. „Opevnění bylo nutné provést
zejména v místech konkávních břehů,
kde dochází k nejsilnější erozi při
povodňových stavech. Cílem je zajištění stability levého břehu Berounky
proti erozi při kolísání vodní hladiny a zejména při povodních. Nové
opevnění pod bistrem U Ondřeje
navazuje na úsek, který byl již v roce
2015 zajištěn v rámci odstraňování
povodňových škod,“ vysvětluje Jan
Šimůnek z Povodí Vltavy. Chodník
umístěný do kamenného svahu doplnilo odpočinkové schodiště umístěné
přímo pod bistrem a dětským hřištěm.

Schodiště pod Ondřejem má přímý přístup do Berounky.

výsadba osmi kusů dubů
letních,“ říká Jan Šimůnek ze společnosti Povodí
Vltavy, která břeh upravuje. Do rekonstruovaného
svahu radotínská radnice
navrhla umístit chodník
pro pěší, díky čemuž se
rozšíří Místo u řeky a dojde
k oddělení chodců a cyklistů. Těm Technická správa
komunikací na břehu řeky
letos na jaře zrekonstruuje
cyklostezku mezi soutokem Radotínského potoka
s Berounkou a novou venkovní posilovnou směrem
do centra Prahy.

Foto: Petr Buček

P

okácené stromy pod Korunou i pod bistrem U Ondřeje
dostanou náhradu v podobě
nové výsadby. „V plánovaném Centru Radotín kromě toho vznikne pás
zeleně lemující Radotínský potok.
Také obyvatelé nového sídliště se
proto mohou těšit na více stromů, než
jich v této lokalitě kdy rostlo,“ uvádí
starosta Karel Hanzlík. A připomíná,
že i panelové sídliště při výstavbě
v 80. letech minulého století vytlačilo
zeleň, která rostla na místě dnešních
výškových domů.
Jiná je situace na břehu Berounky.
I zde bylo nutné vykácet dřeviny.
„Vesměs se jednalo o nálety rychle rostoucích vrb. Proběhne zde náhradní

(buč)

Nejdříve bylo nutné odstranit z břehu kusy starého betonu a dalšího odpadu.

nových
stromů se
letos přiblíží
číslu 350

O

d roku 2018 roste v Radotíně
250 nových stromů, letos
zahradníci vysadí dalších
93 a celkový počet nově zasazených
stromů tak v součtu dosáhne k údaji
343.
Nová zeleň se objevuje po celém
Radotíně. V dubnu proběhne další
výsadba, která se objeví například
v ulici Jarmily Novotné, kde vznikne
alej deseti jabloní. „Lidé volají po
ovocných stromech, které mají
kromě příznivého vlivu na klima
také výhodu v tom, že nabízejí své
plody k otrhání,“ říká místostarosta
Radotína Miroslav Knotek.
Na starém sídlišti se proto letos
objeví nové hrušně, třešně, švestky
a také méně známý dřezovec, který
plodí jedlé lusky. Na novém sídlišti
zase vyrostou tři jeřáby.
Další stromy letos zahradníci osadí
podél stezky v Šárově kole. Javory
zde budou upravovat tak, aby jejich
koruny vytvářely okrasné koule.
Celkem 15 stromů se objeví také za
sportovní halou – část z nich přímo
za budovou, další budou lemovat
kolejovou vlečku. A tři lípy okrášlí
prostor v okolí autobusové zastávky
Safírová.
(buč)

Komentáře

Jak hodnotíte stav životního prostředí v Radotíně?
OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ MLČÍ
A PAK JEN KRITIZUJÍ
ezi nejdůležitější projekty, které jsme v posledních letech
v Radotíně realizovali, patří
zrušení staré čističky s problematickou navážkou v blízkosti a její nahrazení biotopem. Neméně důležitá je
postupná úprava dříve zanedbaného
břehu Berounky a naše úspěšné úsilí
o to, aby se z této řeky nestal vodní tok
splavný pro větší lodě. Věříme, že se
brzy podaří i změna územního plánu
a realizace rodinného parku nedaleko
soutoku. Chystá se odstraňování staré průmyslové zátěže na místě bývalé
akumulátorky, které proběhne před
výstavbou Centra Radotín. Sázejí se
stovky nových stromů.
Řadu projektů, které radnice realizuje, však provází kritika ze strany
opozičních zastupitelů. Jejich postup
však považujeme za velké selhání
a klamání veřejnosti. Proč? Scénář
jejich postupu se vždy velmi podobá. Léta připravujeme projekty, jako
jsou Centrum Radotín a jeho napojení novou křižovatkou, dlouhou dobu
dopředu se mluví o modernizaci železnice. V rámci veřejných prezentací
těchto projektů ani během stavebního
řízení se nikdo z opozičních zastupitelů neozve s nějakou připomínkou
nebo návrhem řešení. Opozice mlčí
a ani na zastupitelstvu nepředstaví nějakou svou vizi. A právě v těchto fázích
je v demokratické společnosti stanovený nejvhodnější prostor pro reakci,
diskusi a úpravu projektů. Opozice
dlouho dělá, že netuší nebo že není zásadně proti. Jakmile se projekt přesune
do fáze realizace, spouští se vlna kri-
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tiky. Na veřejnost chrlí zprávy, že prý
se o takových akcích málo mluvilo, že
radnice nic nepředstavila a podobně.
Vážení opoziční zastupitelé! Buď děláte jen chabou populistickou politiku,
nebo se v systému stavebních řízení
a přípravy projektů vůbec neorientujete. Obojí je krajně nezodpovědné!
Stejně jako všem občanům, tak i vám
jsme kdykoliv k dispozici s informacemi k chystaným projektům, které mají
za cíl dále zlepšovat život v Radotíně.
Žádáme vás, abyste se ptali, zjišťovali si
informace a Radotíňákům jen nelhali!
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
SE VÝRAZNĚ ZLEPŠIL
Každý, kdo navštívil Radotín v nedávné
historii a svůj tehdejší pohled srovná se
současným, musí konstatovat, že naše
městská část míří ke zlepšení životního
prostředí. Radotín byl v minulosti plný
průmyslu a znečištění. Poté co mnoho
továren v městské části zaniklo, vzniklo
velké množství brownfieldů (zanedbaných pozemků). Správným krokem je
tento stav napravit. A to se naštěstí děje.
Po roce 1990 se objevuje snaha radnice i našich členů zastupitelstva za
ČSSD řešit to, co Radotínu chybí nejvíce, a to je přeměna brownfieldu uprostřed městské části na nové centrum
s náměstím. Jednou z mnoha věcí, která
se tímto krokem vyřeší, je i kontaminovaná půda po bývalé továrně na akumulátory Asta. Přirozeným způsobem
tak dojde, v duchu trvale udržitelného
rozvoje, k novému využití zanedbané
plochy.

Revitalizace po bývalé ČOV na biotop, Místo u řeky po bývalém zahradnictví, parčík po bývalé trafostanici na rohu
V Parníku nebo aktuální zabezpečení
břehu pod Ondřejem, kde v historii byla
zavezena inertním odpadem celá lokalita – to vše jsou projekty ve prospěch
životního prostředí. Nebývale vzrušená
diskuse kolem budované křižovatky pod
Korunou ukázala, že se stále najdou lidé,
kteří nejsou schopni pochopit stav věcí.
Je přece logické, že když proti něčemu
protestuji, tak musím nabídnout i jiné
řešení. Bohužel se stalo novým trendem
vše kritizovat, ale řešení nepředkládat. Jaké jiné převratné řešení se nabízí
k návštěvě OC Berounka, aby nezatížilo
obyvatele Prvomájové a Na Betonce, až
se uzavře v roce 2022 přejezd?
Je potěšitelné, že radnice využívá
štědrosti finančních prostředků Prahy
k výsadbě nových stromů. Ne každá
městská část to dokáže. A přitom jsou to
peníze nás všech. Od pražské vládnoucí
koalice je to asi jediný viditelný realizovaný projekt pro Prahu v tomto volebním období. Radotínská výsadba probíhá v souladu se zpracovaným generelem
zeleně, který v minulém volebním období připravili někteří členové komise
životního prostředí pod vedením jejího
předsedy za ČSSD Ing. Rudolfa Zumra
a ve spolupráci s pracovníky úřadu, pod
které životní prostředí spadá.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

jakékoli prostředí, v němž žijeme. Tedy
i ulice, parky, náměstí. Park ani náměstí
v Radotíně nemáme vzdor legrační snaze pojmenovávat tak kdejaký plácek,
a ani s těmi ulicemi to není žádná sláva.
Až na několik výjimek v nich stromy
nenajdete. Tím legračněji vyznívá momentální snaha radnice prezentovat se
div ne jako ekologičtí aktivisté. Jistě, sázejí se zde stromy, ale pohleďme proč:
dílem jako povinná náhrada za stromy
pokácené při přestavbě trati a dílem
zásluhou koalice, která to prosadila na
magistrátu. Všimněme si také, kde se
sázejí: v ulicích, kde tak zoufale chybějí,
nepřibyl žádný, takže letní procházka
Radotínem i nadále zůstane tancem
na plotně. Oproti tomu se zas jinde
nahrazují betonem. Nejen u řeky, kde
vzniká širší cyklostezka (další podobná
protne na katastru Lochkova i přírodní
památku Ortocerový lůmek), ale i pod
Korunou, kde začala dělostřelecká příprava pro Centrum Radotín. Samo
Centrum dosud schváleno není, už se
k němu ale staví nová křižovatka s přípojkou. Ta navíc vypadá jinak než na
obrázku, který slibuje téměř rajskou
zahradu. Ustoupit musely – jako obvykle – stromy. Jsem vděčen za každou
změnu k lepšímu, protože Radotín je
můj domov, ale z duše se mi příčí politický marketing, který si připisuje i cizí
zásluhy a který se nám snaží v zeleném
balení podstrčit další developerské projekty, o něž se nikdo neprosil.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

BETON V ZELENÉM BALENÍ
Životním prostředím se zjednodušeně
rozumívá příroda – tedy palouky, lesy,
otakárci a vlci. Ale životní prostředí je

ZDÁNLIVĚ IDEÁLNÍ SOUČASNOST
– NEJASNÁ BUDOUCNOST

Radotín bývá často líčen jako místo kdysi silně znečištěné – vždyť ve středu obce
stála cementárna! Zapomíná se ale, že
Radotín měl přesto podobu převážně zahradního města, obklopeného loukami,
sady a volnou přírodou. Může se zdát, že
současný stav životního prostředí v Radotíně je v řadě ohledů ideální. Je však
třeba si uvědomit, že to není výsledkem
pouze několika nedávných projektů, ale
především dlouhodobého vývoje.
A právě dlouhodobý plán rozvoje Radotínu kriticky chybí. To se projevuje
i v otázce správy zeleně. Mezi lety 2014
a 2018 bylo vysázeno 38 stromů! Nyní
se sází jen díky nutnosti kompenzovat
vykácené dřeviny v okolí dráhy a díky
klimatické politice magistrátu, kterou
někteří zastupitelé označují za populismus. Generely zeleně nebyly připraveny,
i když se o budoucí výsadbě vědělo. Na
nejrůznějších místech obce jsou tak vysazovány rozličné dřeviny bez ohledu na
jejich chování v budoucnu. Stanovisko
komise životního prostředí bohužel zůstává i nadále bez odezvy.
Obavy vzbuzuje postoj radnice, která
argumentem životního prostředí odvádí
pozornost od betonování a developmentu. Důkazem je zkapacitnění křižovatky
pod Korunou, které má dle p. starosty
vést ke zlepšení průjezdu a s tím i kvality
ovzduší. Je bezprecedentním příkladem
využití veřejných prostředků v zájmu
investora Centra Radotín. Pokud úprava
zafunguje – navýší počet projíždějících
vozidel, která budou vytvářet kolony na
jiných místech Radotína. Ne, opravdu
nejde o krok směrem k lepšímu životnímu prostředí.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Architekt Štěpán Valouch:
Radotín je bránou do přírody

Rozhovor

Českou cenu za architekturu získalo v loňském roce sídlo firmy Lasvit
v Novém Boru. Stavbu navrhlo studio o-va (Opočenský-Valouch) a právě
Štěpán Valouch od roku 2014 žije v Radotíně. V domě, který sám pro svou
rodinu navrhl.

Pocházím z Čimic, vystřídal jsem
různá místa, na kterých jsem v Praze
žil. S rodinou jsme hledali pozemek,
který nebude drahý, abychom za cenu
pražského bytu postavili rodinný dům.
To se nám poštěstilo v roce 2008, kdy
jsme koupili parcelu na konci Radotína.
Dům stojí v prudkém svahu a vede
k němu shodou náhod 68 schodů.
Jak se vám tady žije?

Máme s rodinou Radotín rádi. Nemusíte odtud jezdit na chalupu, protože žijeme v přírodě, přestože jsme
ve městě. Sympatická je velikost
Radotína. Člověk tu potkává známé,
a když manželka před časem zapomněla doma peněženku, sousedka jí
půjčila a v lékárně jí dali devět korun
na dluh. Setkání člověka s člověkem je
tu osobní a pro mě příjemné.
Bydlíte na konci Prahy uprostřed
zeleně. Užíváte si zdejší přírodu?

Je to prima, stačí nám otevřít dveře
a vyběhneme do lesa.
Jakou energií na vás Radotín
působí?

Vnímám tu dvě věci. První je atmosféra místa na konci města, kde lidé
nastupují na kola, na brusle a vyrážejí ven podél Berounky na výlety.
Radotín je pro mnohé Pražany bránou
do přírody. A druhá věc, kterou tu vnímám, je industriální duch cementárny
a dalších fabrik. Napětí mezi odpočinkem a prací tu vytváří zvláštní směsici,
která je inspirativní.
Kam dál se podle vás bude naše
městská část posouvat?

V Radotíně třímá velký potenciál.
Může dojít k postupnému vytlačení
průmyslu a jeho nahrazení rezidentním
bydlením. Předzvěstí tohoto procesu
je SkiBike nebo plánované Centrum
Radotín. Městská část by mohla vypisovat na nové stavby architektonické
soutěže. Z osobní zkušenosti vím, že
z nás dokážou dostat to nejlepší.

Železnice je nejlepším dopravním
spojením, je to naše obrovská deviza.
Jsem rád, že ji tady máme, potenciál
příměstských tratí bude v budoucnu
hrát větší roli. Dnešním trendem je
město krátkých vzdáleností, to je velké
téma současného evropského urbanismu. A železnice nám umožňuje
žít s menším využíváním auta. Trať
v Radotíně na druhou stranu vytváří
bariéru, která bude snesitelnější tím,
čím více různých propustků a spojení
na obě strany budeme mít. Pomůže to
oběma stranám městské části.
Novinkou budou protihlukové stěny,
které přináší modernizace trati.
Jste jejich příznivcem?

Bydlet vedle trati je kvůli hluku a prašnosti vždy hendikepem. Všude je ale
něco, co někomu vadí a jinému ne.
V centru Prahy někomu vadí turisté,
ale město kvůli tomu neuzavřeme. To
je i případ protihlukových stěn. Někdo
dává přednost koukání do stěny, jinému
nevadí, že občas projede kolem vlak.
Mým pohledem jdou opticky proti propojování města, o kterém jsem hovořil.
Pokud vím, dají se udělat nějaká nízká
akustická opatření (V Radotíně by
nesplnily hlukové limity – pozn. red.).
Já v blízkosti trati bydlím, a když se
v létě díváme na film a zrovna jede vlak,
je lepší si na chvíli číst titulky, aby vám
neuniklo nic důležitého. Raději vidím
vlak, než bych se díval do stěny.
Bude prostor v okolí kolejí dále
ožívat?

Výbornou roli sehrává v tomto ohledu
Ski a Bike Centrum. Jedná se o dochovanou historickou budovu, která je
plná života a nachází se v centru městské části. Jeho rekonstrukce se povedla
moc hezky. Jako architekta mě těší, že
je tam zachovaný duch doby a přináší
život k železniční trati. Na jiných místech se městské prostředí staví ke kolejím zády a vytváří prostory nikoho.
To tak ale nemusí být navždy. Líbilo
by se vám více takových přeměn?

Určitě, v tom je potenciál Radotína.
Vedle trati se všude v Evropě staví,
napadá mě například Curych nebo

Foto: Tomáš Souček

Radotín je historicky propojený
s železnicí. Na jednu stranu nám
přináší rychlé spojení s centrem

hlavního města, na druhou rozděluje městskou část na dva díly. Co
se s tím dá do budoucna dělat?

Za nové sídlo firmy Lasvit získalo studio o-va Českou cenu za architekturu 2020.

Antverpy. Hluk už dnes tak nevadí,
stavby si s nimi díky trojitým sklům
a recirkulaci vnitřního vzduchu
poradí.
Pojďme se podívat na chystané
Centrum Radotín. Byl jste se podívat na některou z prezentací?

Samozřejmě mě to zajímá, byl jsem na
komentované procházce, do Koruny
jsem se bohužel nedostal. Radotín
dnes centrum s náměstím nemá, historický střed je u kostela, další těžiště je
před nádražím. Postavit nové centrum
u Alberta je přirozený vývoj, který
může dopadnout dobře. Dnes se tam
nachází plocha, která je přehřívaná,
vyasfaltované parkoviště a nákupní
centrum se dvěma poschodími, což je
problematické pro živý parter.
Co Radotínu nové centrum přinese?

Centrum s obchody a byty je šancí
udělat z Radotína zase o trochu více
město. Profitovat z toho můžeme
všichni. Tři bytové domy, obchody
a radnice jsou z mého pohledu
správná volba, která může iniciovat
nový život. Centrum navrhli kvalitní
architekti v čele s Michalem Fišerem, kteří postavili například bytovky
vedle sídliště. Budovy nejsou uzavřeným prostorem za plotem, ale zůstaly
volně průchozí, což je dobře. Záleží
na mnoha okolnostech, zda se podaří
propojit nové stavby s okolím a zda je
přijmeme za své. Realizací navržených
domů jejich život teprve začíná.
Potenciál spatřuji také v Radotínském potoku, který centrum lemuje.
Bylo by příjemné, pokud by se zrealizovala cesta pro pěší těsně podél vody,
chráněná od aut. A velkou příležitostí
je také do centra umístit novou radnici. Ta tam jednoznačně patří.
V současné době začíná úprava
křižovatky pod Korunou, čemuž
muselo ustoupit několik stromů.
Někteří lidé proti tomu protestují.
Jak podobné situace vnímáte při
své práci? Také asi navrhujete
stavby, které přijdou na místo
zeleně.

Každého stromu je škoda, a pokud to
jde, je samozřejmě lepší je nekácet.
Vždy je třeba to pečlivě vážit. Ale je
jasné, že občas je nutné stromy poká-

Architekt Štěpán Valouch
Štěpán Valouch (42 let) je absolventem Fakulty architektury ČVUT. Spolu
s Jiřím Opočenským založil architektonickou kancelář ov-a. Za návrh
nového sídla firmy Lasvit v Novém Boru získali Českou cenu za architekturu
2020. Ze známých staveb navrhli například hotel Svatý Vavřinec v Peci pod
Sněžkou nebo Spolkový dům ve Slavonicích.

cet a některé domy zbourat. Souvislosti kácení pod Korunou ale neznám,
takže to nemohu komentovat. Vjezd
přes nový most z křižovatky vedoucí
přes potok na tři jízdní pruhy mi
připadá zbytečně široký. Z praxe ale
vím, že o tomto rozhodují experti
na dopravu, kteří se řídí bezpečností
a plynulostí provozu a někdy neslyší
důležitost jiných argumentů.
Ale ještě k té zeleni, o které se živě
diskutuje. Každá taková debata nakonec má svou hodnotu. Znám to ze své
praxe. Pravidelně diskutuji s památkáři, jejich námitky nám zdrží stavby
o měsíce. Nakonec jsem ale za to rád.
Lépe si člověk uvědomí, jestli je tu
stavbu nutné takto stavět, nebo jinak.
S těmi stromy je to podobné. Je to
debata a výraz toho, že se lidé zajímají
o své okolí.
Která místa v Radotíně mají pro vás
jako architekta vysokou hodnotu?

Celé nábřeží Berounky od Pražského
okruhu až po centrum je fajn. Povedla
se rekonstrukce Vindyšovy továrny,
kde sídlí Ski a Bike Centrum. Mám rád
také zdejší saunu. Má svůj půvab, když
se můžete rozběhnout ve sněhu a skočit do biotopu. Odpočinkově-sportovní duch se v Radotíně daří naplňovat velmi dobře. Okolní kopce s lesy

jsou také bezvadné. Až na to, že nám
občas zaběhne kanec až na zahradu.
Líbí se vám nová Koruna, která
právě vzniká a bude v létě dokončena?

Vypadá zdařile, je to civilní dům, který
na sebe nestrhává pozornost a zapadá
do okolní zástavby. Už se těším, až se
do Koruny vrátí koncerty, ačkoliv se
mi nedaří na ně moc chodit.
Výraznou tváří Radotína se stal
biotop. Chodíte se do něj koupat?

Je skvělé, že ho tu máme. Já mám raději
koupání mimo davy, mým dětem se
však na biotopu líbí. Podobné vodní
plochy by měly být všude okolo Prahy.
Zapojujete se do zdejšího bohatého
sportovního dění?

Jeden ze synů chodí na karate, oba
chodili na lezeckou stěnu do sportovní
haly. Já hraju softbal, ale Radotín jsou
naši protihráči. Vím, že je tu v softbalovém oddílu dobrá atmosféra. Na
zdejší legendu, nadhazovače Rosťu
Hrycha, jsem v jednom vzájemném
zápase omylem odpálil homerun.
Toho si cením. A musím zmínit kvalitní výuku hudebních nástrojů, kam
naši kluci dochází.

Foto: Tomáš Souček

P

roč jste si vybrali pro stavbu
svého
rodinného
domu
Radotín?

Radotínský rodinný dům Štěpána Valoucha podle vlastního návrhu

Petr Buček
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V

půlce března proběhla série
změn v radotínské dopravě. Stavbaři otevřeli přejezd v ulici Na
Betonce a začali rozšiřovat tunýlek na
konci Prvomájové. V dubnu na chodce
ani řidiče žádné novinky nečekají.
Práce na rozšiřování tunýlku spojujícího Prvomájovou s Vrážskou potrvají
do června příštího roku. Do té doby
zůstane v provozu přejezd v centru
Radotína. S výjimkou července a první
půlky srpna, kdy jej stavební firmy uzavřou.

V dubnu budou pokračovat práce na
rekonstrukci nádraží. Zavřený je podchod pod tratí, který prochází zásadní
přeměnou. Až se příští rok otevře, bude
mít výtahy. Do té doby mají cestující
k dispozici dočasnou lávku nad tratí.
Vlaky nyní zastavují na kolejích přímo
před nádražní budovou.
Začala také úprava křižovatky pod
Korunou, auta využívají objížďku
vedoucí po vozovce přímo u kulturního střediska.
(red)

Inzerce

Foto: Petr Buček

Auta se vrátila na
přejezd, zavřený
je tunýlek

Základní škola Praha-Lipence
přijme od září

učitele 1. stupně
(možnost vyučovat AJ výhodou)
i učitele 2. st. s některou aprobací

ČJ, AJ, M, F, D, VV, IT
(i pro studenty, úvazek dohodou)
Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

Auta se vrátila na přejezd, na kterém překonávají novou vyvýšenou kolej.

Začíná jarní úklid komunikací

V

dubnu se radotínské technické
služby pustí do jarního úklidu
komunikací, jeho další etapa
proběhne v květnu (přinášíme termíny prvních dvou květnových čištění, ostatní budou uveřejněny v květnových Novinách Prahy 16). V ulicích
se v předstihu objeví značky upozorňující řidiče na zákaz zastavení. Kdy
a kde bude čištění v dubnu probíhat?
13. 4. Rymáň
ulice Na Rymáni, Chrobolská,
K Berounce, Stadionová, Ke Zděři
(úsek Chrobolská – Stadionová), Sídliště (parkoviště u Karlické), Sídliště
(před domy čp. 1083–1090)
15. 4. Loučanská
ulice Ke Zděři (úsek Stadionová –
Felberova),
Felberova,
Zítkova,
Macháčkova,
Loučanská,
Nad
Berounkou, náměstí sv. Petra a Pavla,
Václava Balého, Ježdíkova, Horymírovo náměstí, K Přívozu, K Lázním
20. 4. Minerální
ulice Strážovská (úsek Strunkovská –
Otěšínská), Otěšínská, Solná (úsek
Strunkovská – Strážovská), Minerální,
Strunkovská, Na Říháku

22. 4. Lahovská
ulice Solná (úsek Strážovské směrem
k Sobětické), Sobětická, K Višňovce,
Jarmily Novotné, Kalabisova, Chatová,
Plánická
27. 4. Na Viničkách
ulice Týřovická, parkoviště pro lékaře
za zdravotnickým zařízením, Na
Viničkách, U Viniček, Kolová, Dehtín-

Tráva a listí
Větve
13. 4.
15. 4.
20. 4.
22. 4.
27. 4.
29. 4.
4. 5.
6. 5.
11. 5.
13. 5.
18. 5.
20. 5.

úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek

13. 4.
20. 4.
27. 4.

úterý
úterý
úterý

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU Z úřadu

ská, Zadovská, Vojetická, Zdická,
Javořická, Příbramská, Lošetická, Na
Krupičárně, Nýrská
29. 4. Otínská, Sídliště,
nám. Osvoboditelů
Sídliště páteřní komunikace, Sídliště (parkoviště před zdravotnickým
zařízením a parkoviště u SON), Na
Výšince, U Starého stadionu, Otín-

ská, Jelenovská, náměstí Osvoboditelů
(úsek Na Výšince – Karlická), Výpadová – parkoviště U Ondřeje
4. 5. nám. Osvoboditelů
ulice Pod Klapicí (slepá část), pěší zóna
Vinohrady, Na Betonce, Strážovská (úsek
Pod Klapicí – Ametystová), Prvomájová
(Pod Klapicí – Na Betonce), Vindyšova
6. 5. nám. Osvoboditelů
parkoviště Vinohrady, Slinková, zásobovací ulice a parkoviště u ulice Na
Betonce
(red)

JARNÍ SVOZ BIOODPADU
ČAS PŘISTAVENÍ
ČAS PŘISTAVENÍ
ČAS PŘISTAVENÍ
15.00–15.45
16.00–16.45
17.00–17.45
17.00–17.45
15.00–15.45
16.00–16.45
Prvomájová x U Vápenky
Radkovská x Živcová
Otěšínská x K Višňovce
Macháčkova
Na Rymáni x K Berounce
Zdická x Vojetická
Otěšínská x K Višňovce
Prvomájová x U Vápenky
Radkovská x Živcová
Zdická x Vojetická
Macháčkova
Na Rymáni x K Berounce
Radkovská x Živcová
Otěšínská x K Višňovce
Prvomájová x U Vápenky
Na Rymáni x K Berounce
Zdická x Vojetická
Macháčkova
Prvomájová x U Vápenky
Radkovská x Živcová
Otěšínská x K Višňovce
Macháčkova
Na Rymáni x K Berounce
Zdická x Vojetická
Otěšínská x K Višňovce
Prvomájová x U Vápenky
Radkovská x Živcová
Zdická x Vojetická
Macháčkova
Na Rymáni x K Berounce
Radkovská x Živcová
Otěšínská x K Višňovce
Prvomájová x U Vápenky
Na Rymáni x K Berounce
Zdická x Vojetická
Macháčkova
Kontejnery na velkoobjemový odpad
14.00–18.00
Vojetická, prostor za stanovištěm tříd. odpadu
14.00–18.00
Ke Zděři, naproti ul. Zítkova
14.00–18.00
Strunkovská, naproti čp. 1185

Školy
mění
zápisy a
přijímačky

R

adotínská základní škola
pořádá stejně jako loni zápis
do prvních tříd netradiční
formou. Děti se do své budoucí školy
zatím nepodívají, zapíší je jejich
rodiče. Také gymnázium reaguje na
epidemickou situaci – ministerstvo
školství přijímací zkoušky přeložilo
na květen.
Rodiče prvňáků mají několik
možností, jak dítě zapsat mezi žáky
základní školy. Mohou využít datovou schránku, e-mail s elektronickým podpisem (nestačí obyčejná
zpráva), přihlášku lze poslat poštou,
poslední možnosti je vhodit vyplněný formulář do schránky připravené v budově 2. stupně školy. Zápis
proběhne mezi 6. a 12. dubnem.
Také radotínské gymnázium připraví přijímací řízení podobně jako
vloni v odloženém termínu. Ministerstvo školství jej stanovilo na 3. až
6. května.
(red)

Seriál Radnice

11. díl seriálu Radnice: služby pro živnostníky
Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 16 má specifické postavení. Neslouží totiž jen obyvatelům Radotína, Zbraslavi,
Lochkova, Chuchle a Lipenců. Jeho služby jsou otevřené všem zájemcům podnikajícím na území České republiky. A protože
stejný odbor pro obce z Prahy-západ sídlí v centru Prahy, využívají podnikatelé z Černošic, Dobřichovic nebo Řevnic často
radotínskou pobočku.

Ž

ivnostenský odbor má dva
úseky – první se věnuje registraci živnostníků, druhý jejich
kontrole. „Vzhledem ke skutečnosti,
že jsme zároveň i Centrálním registračním místem, zajišťujeme hlášení povinných údajů týkajících se
podnikatelů na další instituce, jako
jsou finanční úřad, správa sociálního
zabezpečení, zdravotní pojišťovna,
úřad práce, a to na celém území ČR.
Šetříme tak podnikatelům čas i náklady,“ říká Tamara Černá, vedoucí
radotínského živnostenského odboru.
Úsek registrace zároveň slouží jako
kontaktní místo veřejné správy neboli
Czech POINT.
Pracovní náplň úseku kontroly spočívá především v dohledu nad dodržováním povinností podnikatelských
subjektů. Ty stanovuje nejen živnostenský zákon, ale například i zákon

o ochraně spotřebitele, zákon o spotřebních daních nebo zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami.

Když pronajímáte pokoj
nebo byt

Neméně důležitou činností úseku
kontroly je mimo jiné organizace
stánkového prodeje a výběr místních poplatků za užívání veřejného
prostranství. „Stěžejní pracovní náplní úseku kontroly je však v současné době kontrola poskytovatelů
ubytovacích služeb prostřednictvím
on-line platforem, jako jsou Airbnb,
Booking.com a další. Pokud někdo
opakovaně pronajímá byť jen pokoj
ve svém bytě či domě, musí k tomu
mít živnostenské oprávnění, musí se
zaregistrovat k dani z příjmu a z pří-

padných příjmů platit daň, ubytovací
poplatky obci a v některých případech i hlásit cizinecké policii ubytování cizince,“ upozorňuje Tamara
Černá.
Že by mělo pět úřednic starajících
se na radotínském úřadě o záležitosti
spojené se živnostmi v době covidu
méně práce, se prý říct nedá. „Úbytek
živnostníků nijak nepociťujeme, nových naopak spíše přibývá. Hlásí se
živnostníci, kteří se registrují poprvé,
přibývá také žádostí od stávajících
živnostníků, kteří rozšiřují svůj záběr.
Jedním z příkladů může být žádost
o koncesi na silniční motorovou dopravu do 3,5 tuny, která je v poslední
době velice žádaná,“ uvádí Tamara
Černá, vedoucí radotínského živnostenského úřadu.
Úsek kontroly Odboru živnostenského organizuje stánkový prodej

před prodejnou Albert. Prodejci se
ráno dostaví na úřad, vyberou si volné prodejní místo a zaplatí místní poplatek. Pokud přijde prodejce, který
v Radotíně ještě nikdy neprodával,
musí předložit živnostenské oprávnění, doklady o nákupu zboží, jestliže
nabízí potraviny, tak i zdravotní průkaz. Úsek kontroly v rámci dozoru
spolupracuje i na Havelském posvícení nebo Burčákobraní.

Czech POINT je bez front

Odbor je zároveň i kontaktním místem veřejné správy Czech POINT.
Zájemci si zde mohou zažádat o výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků
a registrů. „Poskytujeme prakticky
veškeré výpisy a žádosti, které jsou
v rámci Czech POINTu možné, proto
se k nám občané naučili pravidelně
chodit a oceňují především pohodlí

a čekání bez větších front. Ale pozor,
v současné době neprovádíme úřední
ověření dokumentů a úřední ověření
podpisu,“ říká Tamara Černá.
S živnostenským úřadem je možné
komunikovat v mnohých záležitostech i na dálku. Pro ohlášení živnosti
nebo žádost o koncesi lze použít interaktivní formulář nazvaný „Jednotný registrační formulář“ nebo
„Změnový list“, které jsou k dispozici
na webových stránkách Ministerstva
vnitra v transakční části Portálu veřejné správy – Portálu občana. Stejné
formuláře jsou také na internetových
stránkách Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 16 sídlí na náměstí
Osvoboditelů, v bývalé akumulátorce
nedaleko supermarketu Albert.
(red)

|6|

Inzerce

KVH až

- 35 %
Stačí vám:
KVH 140x140x5 m - 6 ks
KVH 80x160x8 m - 8 ks
KVH 40x60x5 m - 14 ks
Patka 140 - 4 ks
Vrut 240 - 50 ks
Vrut 100 - 200 ks
ks
Vrut do kování 6x60 - 50
Lasura 5 l - 1 ks

Lazury a oleje

- 12 %

JARNÍ
AKCE!
Terasy z dřevoplastu

Terasy
ze sibiřského modřínu

100 Kč/bm
s DPH

pytlicek-inzerce-105x60-c.pdf

1

10.02.21

až - 20 %

18:57

Spodní 1, Praha 5 - Lahovice

woodcote.cz

Informace
Informace
pro inzerenty

C

pro inzerenty

M

Vážení inzerenti,

informační
měsíční
Vážení
inzerenti, periodikum
Noviny Prahy 16 pro správní obvod
informační
periodikum
Prahy
16 měsíční
(Radotín,
Zbraslav,Noviny
Velká
Prahy 16Lipence
pro správní
obvod Prahy
16
Chuchle,
a Lochkov)
vydává
(Radotín,
Chuchle,
Městská
část Zbraslav,
Praha 16Velká
v nákladu
6 560
LipenceVa Lochkov)
výtisků.
případě vydává
zájmu Městská
inzerovat
Praha
16 v nákladu
6 010
výtisků.
v část
našem
periodiku
získáváte
výhody.
V případě zájmu inzerovat v našem
periodiku
získáváte INZERCI
výhody.
PŘI
OPAKOVANÉ
VÝHODNĚJŠÍ CENA
PŘI OPAKOVANÉ
INZERCI
ZVEŘEJNĚNÍ
INFORMACÍ
O FIRMĚ
VÝHODNĚJŠÍ
PO DOBU
1 ROKUCENA
ZDARMA
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ
PO DOBU
1 ROKU
ZDARMA
Informace
o Vaší
firmě
budou po

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ
CENY NEMOVITOSTI
ZDARMA
TERAPEUTKA

PSYCHO-ENERGETICKÉ TRANSFORMACE, KOUČINK,
MEDITACE
Provozuji poradenskou činnost jak pro dospělé, tak děti.
Mohu Vám pomoci s těmito tématy:
STRACHY A FOBIE, ÚZKOSTI A PANIKA, STRES,
VZTAHY, FINANCE, SOCIÁLNÍ FÓBIE, SEBEVĚDOMÍ
A SEBEÚCTA, MANIPULACE V KOMUNIKACI, FYZICKÉ BOLESTI
A PROBLÉMY
www.terapeutprovas.cz
„Nemusíte vše zvládnout sami… Jsem tu pro Vás!“
Kontakt: 606 320 874; info@terapeutprovas.cz

ŽIVOTNÍ KOUČOVÁNÍ A TERAPIE
PRO VÁŠ OSOBNÍ ROZVOJ

NLP metoda
Ing. Denisa Falková
tel.:+420 605 753 373
www.lifecoach.cz

OPRAVY ŽALUZIÍ
VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK, NOVÉ ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU, SEŘÍZENÍ OKEN

pavel.janci@email.cz

733 720 950

CHCETE PRODAT
NEMOVITOST?
VYUŽIJTE NAŠE
ZKUŠENOSTI.
WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ
777 777 599

HLEDÁM PANÍ
NA VÝPOMOC
do cévní ambulance
v Radotíně (staré sídliště)

PŘEVÁŽNĚ DROBNÉ
ADMINISTRATIVNÍ
PRÁCE
4–5 hodin denně
pracovní doba od 8.00 hod.

tel.: 723 610 530

dobu 12 měsíců od zveřejnění
Informace o Vaší
firmě budou
po dobuna
posledního
inzerátu
dostupné
12 měsícůstránkách
od zveřejnění
webových
MČposledního
Praha 16
inzerátu portál
dostupné inzerentů,
na webovýchkterý
v sekci
stránkáchpřímo
MČ Praha
16 v sekci
portál
naleznete
na úvodní
straně
pod
inzerentů,
který
naleznete
odkazem
Firmy
v horní
liště.přímo na
úvodní straně pod odkazem Firmy
Těšíme se na spolupráci.
v horní liště.

CENÍK INZERCE

Těšíme se na spolupráci.
Cena v Kč

Formát
inzerátu

Formát
1/64
inzerátu

1/32
1/16
1/64
1/8
1/32
1/4
1/16
1/2
1/8
1/1
1/4
titul
1/2

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
Rozměry
(šířka x
50
x 27
výška
v
milimetrech)

CENÍK INZERCE

50 x 60

105 x 60
50 x 27
105 x 125
50 x 60
160 x 125
105 x 60
260 x 190
105 x 125
260 x 385
160 x 125
260 x 70
260 x 190

základní

320.00
základní
610.00

2.- předposl.
strana
3x a více
Cena v Kč
opakovaná
opakovaná
inzerce
inzerce
2.- předposl.
strana
272.00 3x a více
opakovaná
opakovaná
519.00
inzerce
inzerce

1,190.00 1,012.00
320.00
272.00
2,320.00 1,972.00
610.00
519.00
4,520.00 3,842.00
1,190.00 1,012.00
8,810.00 7,489.00
2,320.00 1,972.00
17,180.00 14,603.00
4,520.00 3,842.00
11,880.00 9,504.00
8,810.00 7,489.00

7,048.00
13,744.00

7,048.00

Ceny
inzerátů
sazbu 13,744.00
DPH.
1/1
260
x 385 zahrnují
17,180.00 21%
14,603.00
inzerci můžete
titulPodklady
260 x 70pro 11,880.00
9,504.00zasílat
v těchto formátech: DOC (text),
Ceny
inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
PDF,
AI, PSD,
TIF zasílat
a BMP.
Podklady
pro JPEG,
inzerciGIF,
můžete

v těchto formátech: DOC (text),
ADRESA
REDAKCE
PDF,
PSD,
JPEG,GIF,
GIF,TIF
TIF aa BMP
BMP.
PDF,AI,
PSD,
JPEG,

Úřad městské části Praha 16
ADRESA
REDAKCE
Václava Balého
23/3
Úřad
části Praha 16
153městské
00 Praha-Radotín
Václava Balého 23/3
PŘÍJEM INZERCE
153 00 Praha-Radotín
Věra Peroutková
PŘÍJEM
tel.: 257INZERCE
911 746
Věra
Věra Peroutková
Peroutková
vera.peroutkova@praha16.eu
tel.: 257 911 746
noviny@praha16.eu
www.praha16.eu
vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu
www.praha16.eu
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Inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REKO24.CZ s.r.o
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

Bytové jádro za 5 dnů

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

nabídka zaměstnání:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN
- plný nebo zkrácený úvazek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek
- plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30
Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
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V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
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Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,
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Vychází 30. března 2021.
Náklad 6 560 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Distribuce Novin Prahy 16 probíhá
v Radotíně do poštovních schránek,
v ostatních částech správního obvodu
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných
odběrných místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 4. května 2021.
Uzávěrka pro inzerci: do 21. dubna 2021.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

JUDr. Simona Rašková
advokátní kancelář

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace
Služby firemního právníka na míru
IT právo
Vymáhání pohledávek,
řešení sporů

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

tel.: 737 473 278

raskova@muller-skalicky.cz
muller-skalicky.cz

CYCLESTAR s.r.o.

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNÝŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

RADOTÍN

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz
FOCUS
KALKHOFF
AUTHOR
SUPERIOR
LEADER FOX
ELEKTROKOLA
TŘÍKOLKY
MOTORIZACE

Pro Váš interiér:
- Horizontální 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
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

VYROBENO V ČR
F.L.Y. 20“ 8,1 kg
do 8 990 Kč
F.L.Y. 24“ 9,5 kg
do 10 990 Kč

Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

Doprava v okolí 10 km ZDARMA
dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf

www.elektrokolo.cz

-

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

1

16.08.16

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

11:28
Tel.:
257 922 028, 777 148 506

C

M

Y

CM

MY

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

CY

Rozenský Aleš

Strážovská 59, Praha 5 - Radotín
Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485
E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

CMY

K

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce
Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

HODINOVÝ MANŽEL

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!

ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD
MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD

taichmichal@seznam.cz

tel. 608 926 974
www.hodinovy-manzel-michal.cz

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957
www.kacenikuchar.cz

Praha 5 – Zbraslav

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení sklepů, bytů atd.
Stěhování

Tel.: 773 484 056
Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín
KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,
SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940 www.hanarozenska.tk
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Školství/sčítání/sudoku

V pandemii čelí děti na internetu více útokům
Mladá generace tráví během koronavirové epidemie stále více času na internetu. Na hrozby od různých predátorů upozorňuje
v rozhovoru sociální pedagog Vladimír Vácha. Jeho online přednášky pro rodiče a pedagogy organizuje Místní akční plán
rozvoje vzdělávání (MAP II) pro školská zařízení Prahy 16.
Foto: archiv Vladimíra Váchy

V síti. Ještě před
pár lety by útočníci
používali falešný
profil. Dnes klidně
ukážou svůj obličej, protože vědí, že
díky ne úplně dobré práci naší justice
jim nehrozí téměř
žádný postih. Co
přibývá, jsou útoky
homosexuálů na
mladé kluky.
Co mohou rodiče
dělat, aby své
potomky ochránili?

Rozhodně by se
měli
především
zajímat o to, co
jejich děti dělají
v kyberprostoru,
s kým si píšou, na
jaká videa koukají,
jaké stránky navštěvují, jaké hry hrají.
Z výzkumů ale vyplývá, že 56 procent
českých rodičů se vůbec nezajímá,
co jejich děti dělají, když jsou online.
Vůbec si neuvědomují rizika, která
tam hrozí.

Vladimír Vácha působí jako sociální pedagog.

J

ak se během pandemie změnily internetové hrozby mířící
na děti?

Hrozby útoků různými predátory jsou
asi stejné, ale myslím, že hrozí dvě jiná
rizika. Jednak kvůli ztrátě řádu děti
tráví na počítači a s mobilem mnohem více času než předtím a hrozí jim
reálné riziko závislosti na virtuálním
světě, tak zvaný netolismus. A pak
kvůli tomu, že se často nudí, zkoušejí

nejrůznější výzvy neboli challenge,
které mohou mít až fatální následky.
Vzpomeňme na nedávný případ italské holčičky, která se při plnění jedné
takové výzvy uškrtila.
Dochází nyní častěji k sexuálním či
jiným útokům na mladou generaci?
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Eva Poslušná, Radotín

poskytlo
Lehká
– řešení
řešeníSudoku
vydavatelství Balzám.

Kolik času to v průměru bývá?

Výzkumy říkají, že je to kolem čtyř
hodin denně. To je rozhodně za hranou. A je na nás, abychom s dětmi
trávili víc času, víc se jim věnovali.
Rozumím tomu, že je pohodlnější
pustit dítěti pohádku v televizi než mu
ji přečíst. Je snazší nechat dítě v pokojíčku, ať paří hry, protože my máme
čas pro sebe a dítě neotravuje. Existuje

Co dětem hrozí, když budou nadměrně užívat internet nebo příliš
sledovat televizi?

Reálně jim hrozí závislost srovnatelná
se závislostí na hracích automatech,
léčí se v psychiatrické léčebně. Hrozí jim také poškození mozku a s tím
spojená zhoršená schopnost učení
a soustředění. U bojových her, a to se
týká především kluků, pak může docházet k nabuzení agresivity, kterou si
přenášejí do reálného života. Obecně
je trend současné generace utíkat do
idealizovaného virtuálního světa sociálních sítí a on-line her. Mladí lidé
v takovém případě nebudou vůbec
připraveni na reálný život, nebudou
umět řešit konflikty a problémy. Je to
na nás. Záleží, co chceme, aby z našich
dětí bylo.
(buč)

Vladimír Vácha se již 27 let věnuje primární prevenci na základních
a středních školách, přednáší ale také pro rodiče, pěstouny a pedagogy. Jeho
další přednáška (workshop) organizovaná Místním akčním plánem rozvoje
vzdělávání (MAP II) pro školská zařízení Prahy 16 se bude konat 5. května od
16 hodin. Odkaz přinesou internetové stránky www.praha16.eu. Přístup je
volný pro všechny zájemce.

Obecně asi přibylo případů kyber-

1

á

Josef Kotáb, Radotín

Někdy si rodiče stěžují, že jejich děti
jsou stále na počítači nebo mobilu,
ale kdo jim ten mobil koupil? Kdo jim
platí neomezená data na internet? Kdo
jim pořídil hry a výkonný herní počítač? Přece si to ty děti nepořídily samy.
Jako rodiče máme zodpovědnost i za
to, jak naše děti tráví svůj čas a kolik
času tráví v kyberprostoru.

však spousta úžasných deskových her,
můžeme jezdit na výlety, sportovat,
zkrátka být spolu.

Úroveň: Těžká

8
82 4
6 1 3
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9
7 3 6
3 6
4
4
3

Jak děti motivovat k tomu, aby na
internetu netrávily tolik času?

Objevily se v poslední době nějaké
nové metody internetových útoků
na děti?

Řekl bych, že ano. Hlavně se mi zdá, že
predátoři jsou mnohem drzejší a aktivnější. Viděli jsme to i v dokumentu

Úroveň: Lehká

šikany, tam však nejsou pachateli
dospělí, ale samy děti. Téměř polovina
dětí má zkušenost s nějakou formou
kyberšikany nebo kyberútoku.

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést svoje telefonní
číslo nebo adresu.

Těžká –
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Začalo sčítání lidu

S

Těžká

3 41 26 78 93
77 5 95 63 12 47
6 2
31 1 57 89 24 61
9 7
6 34 57 81 26
5 8
49 6 78 42 53 19
8 3
22 9 89 15 36 72
1 4
4 26 38 97 54
5 63 71 49 85
pro
8 Cenu
12 vítěze
94 vítěze,
65 38
Cenu
pro
sudoku,

54
89
35
93
67
48
12
26
71

libovolný dezert
z
věnuje
kávu anabídky,
dezert, věnuje
radotínský restaurant
Těžká
– řešení
řešení
nový radotínský
Musa

restaurant MUSA.

5

čítání lidu, domů a bytů odstartovalo v sobotu 27. března
a skončí v úterý 11. května
2021. Do 9. dubna je možné vyplnit
dotazník na internetu. Následovat
bude papírové sčítání pro ty, kteří formuláře nevyplní elektronicky.
„Online sčítání, kromě toho, že je
rychlé a jednoduché a lze ho provést
odkudkoli, kde je připojení k internetu, má ještě řadu dalších výhod.
Například tu, že za celou rodinu
může vyplnit sčítací formuláře jeden
člen, který má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když
mu ti ostatní nadiktují své údaje,
a on je do počítače, tabletu či mobilu
vloží,“ upozorňuje na výhody online
sčítání Marek Rojíček.
Informační podporu ke sčítání
a pomoc veřejnosti s vyplňováním
sčítacích formulářů poskytuje Kontaktní centrum Sčítání 2021. V provozu je denně od 8 do 22 hodin,
včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách 840 30 40 50 a 253
253 683. Na kontaktní centrum je

2
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8
5
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1
3
7
9

7
1
2
8
5
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9
4
6

9
4
6
2
1
7
5
8
3

5
8
3
9
6
4
1
2
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ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.
cz nebo chatu ve virtuální poradně
Sčítání 2021.
Lidé se budou moci sečíst jednoduše
a bezpečně přes internet na webu www.
scitani.cz nebo přes mobilní aplikaci.
V takovém případě se úplně vyhnou
kontaktu se sčítacími komisaři. Ten,
kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude
moci sečíst online, vyplní v druhé fázi
sčítání klasický listinný formulář, a to
od 17. dubna do 11. května. Za velmi
přísných hygienických opatření ho
občan získá od sčítacích komisařů
spolu s odpovědní obálkou. Vyplněné
formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky,
poslat na P. O. Box České pošty nebo
odevzdat na kontaktním místě sčítání.
Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou
dostupné na stránkách www.scitani.cz.
Sčítání lidu je povinné, kdo formulář nevyplní, tomu hrozí pokuta
10 000 Kč.
(čsú)
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Koruna

S Ivanem Krausem a Naďou
Munzarovou o snech, sdílení i covidu C

Slovo kulturistky

Výzvy a záskoky

Ivan: Jediné, co mohu pro ni asi občas
udělat, je rozesmát ji.
Naďa: Recept? Neškaredit se.
Ivan jednou prohlásil o Nadě, že by
se s ní dali krást koně i tam, kde
nejsou. To mi přišlo jako krásné
vyznání. Co máte vy dva společného
a v čem se naprosto lišíte?

Ivan: Lišíme se v pohledu na lidi.
Hlavně na jejich větší množství. Já se
na lidstvo dívám spíš podle hesla –
„nic ve zlém, ani nic moc v dobrém.“
Naďa je dobromyslnější od přírody a je
ochotna v člověku vidět víc jeho šancí,
které by mohl využít. Já si myslím, že
to má člověk udělat sám od sebe. Mám
dost co dělat, abych sám byl k něčemu
a byl schopen se přistihnout ve vlastních slabostech.
Žili jste spolu dlouhá léta v cizině,
viděli kus světa, hráli divadlo
a nemohli domů. Nyní naopak skoro
nemůžeme z domu, divadlo se nedá
hrát a o světě si taky chvíli necháme
zdát. Nemáte nějaký tip, radu, jak to
kulturně přežít?

Naďa: Připadá mi, že žijeme téměř
stejně. Před třemi lety jsme přestali
vystupovat na jevišti, což nám trochu
chybí. Hlavně to mezinárodní hemžení a setkávání se s mladými lidmi
a starými přáteli ze světa. Ale na druhou stranu máme od té doby najednou čas být doma. Máme domek,
zahradu, stále je co dělat a opravovat.
U počítačů se vrtáme ve svých archivech, máme spoustu nepřečtených

knih. Chybí nám tedy jen to putování,
ale při srovnání s dobou, kdy se také
nesmělo cestovat, kdy dopisy šly tři
neděle, a ještě byly pod kontrolou, je
to něco úplně jiného. Funguje Skype,
vídáme se všichni alespoň jednou
týdně, mailujeme, esemeskujeme,
zkrátka nenudíme se.
Ivan: Mně pomáhají knihy, v kterých
lze najít situace a příběhy k porovnání
s tím, co prožíváme my. Beletrie i literatura faktu. Sdílet četbou soukromé
i kolektivní situace minulosti je léčivé
v každé situaci. To je, myslím, to nejlepší sdílení, na rozdíl od tak zvaného
sdílení na sociálních sítích.
S četbou naprosto souhlasím,
ale sítě úplně nezavrhuji. Třeba
nedávno mne nadchlo filmové zpracování vašeho nadčasového skeče
Censor v hlavní roli s Anthonym
Hopkinsem. Dostalo se ke mně díky
Nadě a jejím aktivitám na sítích.
Ivane, chystáte nějakou novou knihu
nebo divadelní hru?
Ivan: Ano i ne. Nikdy nevím, jak záměr
dopadne. Vždycky čekám na výsledek
pokusu. Nemohu nic plánovat, protože
nemám záruku. Důvodem je, že mám
rád příběh a je mi zcela cizí zkoušet ho
vymýšlet. Psaní je pro mne navíc příležitost, jak se zároveň dozvědět i něco
o sobě.
S divadlem Křoví jsme hráli dvě
vaše hry: Poker bez esa, která je
o dobrovolných bezdomovcích,
a hru Víkend, o manželích na záletech. Tu jsme s úspěchem reprízovali několikrát i v Koruně. Takže
nyní nadšeně čekáme na výsledek
vašeho „pokusu“, který pak my

MČ prAha 16

RadOtínsKá
kuLtuRně
VelIkoNoční výzvA:
UděleJ (si) raDosT!

SouTěž prO jEdnOtlIvcE, roDinY,
škoLky i škoLy O nEjOriGinálnější
veLikOnoční vaJíčko, zaJíčka, beRánkA,
poMlázkU nEbo jiNý z VelIkoNočních syMboLů

Naďa Munzarová s Ivanem Krausem jsou spolu už 54 let.
Naďa Munzarová, loutkoherečka a animátorka, autorka krásné knihy pro
děti a inspirativní žena mnoha schopností. Ivan Kraus, herec, loutkoherec,
spisovatel a humorista, autor tří desítek knih a divadelních scénářů.

s divadlem Křoví zase v Koruně rádi
sehrajeme. Naďo, je nějaká role,
kterou byste si chtěla zahrát? Máte
nějaký tvůrčí sen?
Naďa: Kteroukoliv roli s jakoukoliv
loutkou. Jinak mám snů několik. Někde
v archivu mám nakreslené bydlidlo,
kde je z jakéhokoliv místa vidět ke
vchodu a které by nemuselo být závislé
na dodávce elektřiny. Další sen je, jak
vyzrát nad sněhem a ledem na dálnicích, jak jednoduše propojit město
z mrakodrapů, a jeden pro budoucí
nekuchyně. Přestože vařit umím.
Tak to zní dost zajímavě. Máte
nějaký společný sen?
Ivan: Mám pocit, že máme, ale

nemluvíme o tom. Tak to bylo vždycky.
Je to asi něco, v čem jsme si podobní.
Ale říkám to bez záruky, právě proto, že
si to těžko můžeme ověřit.

Naďa: Společný sen? Možnost pokračovat v akcích, které nás baví a zdá se,
že nejen nás. A udržet se co nejdéle
v kondici, abychom je mohli uskutečňovat.

Můj sen je se s vámi oběma brzy
setkat v Koruně a pokračovat
v započatém hovoru i s naším
milým publikem naživo. A třeba ten
rozhovor spojíme i s nějakým Nadiným loutkovým vstupem.
Dana Radová

Dar pro Radotín

Ivan Kraus a Naďa Munzarová darovali radotínské knihovně, Koruně i školkám
krásné knížky i cédéčka. Kdo v těchto časech soutěží s Korunou nebo knihovnou, může se radovat například z originálních knížek aforismů Telegramy,
které vznikly jako limitovaný neprodejný výtisk s autorovým podpisem. Oběma
srdečně děkujeme!
Foto: Dana Radová

J

ste spolu, jestli se nepletu,
54 let, a ještě jsem neviděla
Naďu bez úsměvu. Máte na to
nějaký recept?

Foto: Dana Radová

Manželé Naďa Munzarová a Ivan Kraus odjeli v roce 1968 s divadelní skupinou na zahraniční zájezd,
ze kterého se vrátili až po roce 1990. V zahraničí mimo jiné vystupovali v evropských televizích
a kabaretech.

ozDob si stRom, zaHraDu, plOt, okNo,
baLkoN a uděleJ cOkoLi,
co tě buDe BavIt A pOtěší osTatNí
Dílo může Být Umístěno kdEkoLi V rAdoTíně taK,
abY bYlo k Vidění prO kOleMjdOucí
NejZajímaVější díla buDou opět K vIdění na fB
KulTurNí středIskO u koRunY a v NovInách mČ prAhy 16.
CenY pRo Vítězná díla buDou teNtoKrát TajEmné a OriGinální
ChcEte-li se soUtěže ZúčasTniT, pošleTe MaiLem foTo VašehO díla
a MístO, kdE sE nAchází, na adResU: daNa.raDovA@prAha16.eu
do 7. duBna 2021
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Výherci soutěží pořádaných Korunou získávají knížky od Nadi Munzarové
a Ivana Krause.

Soutěž o knihu Ivana Krause
Zapojte se do soutěže a vyhrajte knížku od Ivana Krause.
Výherci budou vybráni ze zaslaných správných odpovědí na soutěžní otázku.
Jak se jmenuje kniha Ivana Krause?
Soukromá vichřice
Soukromý Hollywood
Soukromá válka

Správnou odpověď posílejte na
e-mailovou adresu dana.radova@
praha16.eu nebo SMS zprávou na
číslo 725 606 259.

o dělat
v téhle
divné
době covidové
a nezbláznit
se? Rad ubývá, stejně jako
smysluplných
činností, kterak se zabavit. Chybí
nám každodenní kontakty, pocit
bezpečí i důvěra v lídry. Všichni se
po svém snažíme nezbláznit. Z nás,
kulturistek, se staly víceméně manažerky a věnujeme se mimo jiné
i administrativě související s provozem a dokončováním komunitního
centra a Domu na půl cesty. Vášnivě
se dohadujeme s architekty o každém detailu venku i uvnitř, počítáme stromy, keře, které nově vysadíme ve dvoře, i králíčky, kteří tam
budou dělat radost dětem. Tvoříme
programy, aktivity, smlouvy, rozpočty i řády pro další léta a nová střediska, možnosti financování provozů z dotačních titulů, přijímáme
další pracovní výzvy a někdy jsme
unavené víc, než když jsme měly tři
kulturní akce do týdne.
Ale i přes tuhle divnou dobu stále
něco kulturního plánujeme, přesouváme a nevzdáváme to. Občas
třeba i naše věrné publikum motivujeme k výzvám, soutěžím. Třeba
ta radotínská kulturně sněhová
byla osvěžující i protistresová pro
tvůrce i kolemjdoucí a jedinou její
chybou bylo rychlé mizení stavebního materiálu. Mezi sladkými
a praktickými cenami pro vítěze
byly i krásné knížky. Jenže vyzývat ostatní k výzvě je něco jiného
než si tak nějak nevědomky uplést
výzvu sama na sebe. A to se mi
stalo. Knížky pro výherce věnovali
Ivan Kraus a jeho žena Naďa Munzarová. Tak jsem si řekla, že je to
dobrý důvod k malému rozhovoru
s nimi. S mým divadlem Křoví jsme
měli v repertoáru před deseti lety
dvě Ivanovy hry a díky tomu vím,
že Ivan má s divadelními amatéry
božskou trpělivost, navíc má dar
slova, nadhled i vtip.
Ivan Kraus je scenárista, spisovatel, herec a také fejetonista. Jeho
sloupky v Lidových novinách,
kdy několik let zaskakoval sloupkaře a nakonec z nich vydal knihu
„2 800 znaků s mezerami“, jsou
mým vzorem. A v tom mi došlo, co
jsem si spískala. Můžu já, amatérská „sloupkařka“, mít sloupek hned
vedle rozhovoru s opravdovým
sloupkařem? Pro někoho výzva,
mně to přišlo spíš jako drzost. Tajně
jsem doufala, že k tomu nedojde.
Nenápadně jsem Ivanovi nabídla,
že by za mne mohl pro tentokrát
také zaskočit a napsat ten „můj“
sloupek. Snažila jsem se vlichotit, že
by se to k rozhovoru hodilo a že by
to pro naše čtenářky a čtenáře byl
konečně vtipný sloupek na tomto
místě z pera toho nejpovolanějšího.
V duchu jsem věřila, že to třeba
klapne a nebudu vystavena jeho případné, oprávněné kritice. Bohužel
mi na to neskočil. Vymluvil se na
jiné povinnosti a mile napsal: „Nicméně jsem si jistý, že Vy se svou
mladickou energií odvedete dobrou
práci, protože jste schopna zaskočit
i sama za sebe!“ To, že je laskavý,
vím, ale to, že použil slovo „mladickou“ mne doslova nastartovalo a tu
výzvu jsem přijala. Ale to, co právě
čtete, je prosím z úcty ke spisovateli
záskok, nikoli opravdový sloupek.
Ten snad někdy příště…
Dana Radová,
vedoucí KS U Koruny
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Za testem na covid už Čtenáři vracejí knihy
není nutné cestovat
do biblioboxu

O

padech se lze se registrovat pro odběr
vzorku na internetových stránkách
www.covidpass.cz. Radotínské odběrové místo nabízí také testování pro
samoplátce. Kontejner má otevřeno
každý den od 8 do 18 hodin. Další informace lze získat telefonicky na čísle
606 108 657.
Nadále pokračuje pomoc radnice
pro zájemce o registraci na očkování
proti koronaviru. Kontaktním místem je oddělení občanských průkazů
a pasů v budově úřadu v bývalé akumulátorce kousek od Alberta. Na
dvoře před budovou úřadu dochází
také k výdeji dezinfekce pro občany.
Více informací o termínech vydávání
dezinfekce a možnosti registrace na
www.praha16.eu.
(red)

Foto: Petr Buček

d půlky března funguje na parkovišti před Albertem odběrové místo, kde si je možné
nechat udělat test na covid-19. Pokračuje také pomoc radnice při registraci
na očkování proti koronaviru a distribuce dezinfekce.
Odběrový kontejner přímo v Radotíně testuje oběma v současnosti
používanými metodami – vzorky odebírá a posílá na laboratorní PCR testy,
zájemci mohou zvolit také antigenní
test. PCR test hradí pojišťovna, pokud
má pacient příznaky koronaviru a jeho
praktický lékař pošle do jednotného
systému žádanku o provedení testu
„na pojišťovnu“. Jednou za tři dny je
také možné podstoupit antigenní test
zdarma, v takovém případě není nutná konzultace s lékařem. V obou pří-

Odběrové místo se nachází na parkovišti před Albertem.

Sportovci se připravují
online a individuálně
Na venkovní přípravu přešli
podobně jako jiné sálové sporty badmintonisté. „Mám obavy, že řada dětí
se nám už nevrátí, protože si zvyknou
na zcela jiný režim. Nadějní hráči,
které máme ve věku od 13 do 16 let,
bohužel už nenávratně ztratí možnost
věnovat se badmintonu na vrcholové úrovni, protože toto je období
naprosto zásadní pro další pokračování v badmintonové kariéře,“ tuší
Halka Bitmanová, trenérka radotínské
badmintonové mládeže.
(spo)
Foto: Petr Buček

I

přes zákaz společných tréninků
pokračují radotínské oddíly v individuální přípravě, stále častěji
organizují pro své svěřence online
tréninky. Lakrosisté vyznačili nejen
pro členy oddílu v lesích nad Klapicí
běžecké okruhy doplněné o cvičební
prvky. Podle nahlášených časů pak
sestavují žebříčky jednotlivých věkových kategorií.
V tréninku pokračují i další sporty.
Řada z nich sází na přípravu online.
„Taková příprava nenahradí osobní
cvičení v malé skupině. Online tréninky mají alespoň za cíl zajistit
kontakt s naším bojovým uměním
a sportem, aby mladí karatisté nezapomněli techniky, názvy a další cvičení
potřebné pro jejich rozvoj a další růst,“
říká David Vlk, trenér karate.

M

ístní knihovna Radotín má
novinku pro čtenáře, kteří
chtějí vrátit knihy i mimo
otevírací dobu. Před vchodem do
knihovny stojí nová velká schránka,
tzv. bibliobox. K dispozici je 24 hodin,
7 dní v týdnu. Vracení je velice jednoduché, stačí pouze následovat pokyny
uvedené přímo na boxu. „Prosíme
všechny čtenáře, aby nezapomněli při
odchodu zaklapnout víko, jinak by
do biblioboxu mohlo napršet,“ žádá

vedoucí knihovny Sabina
Krejčí. Pravidla pro půjčování
knih se nemění. Nejdříve je
nutné si knihy zarezervovat
v online katalogu knihovny,
telefonicky na čísle 234 128
463 či vhozením vzkazu do
poštovní schránky na plotě
před knihovnou. Na vzkazu je
zapotřebí uvést jméno vypůjčitele, název a autora knihy.
(kn)

Foto: Sabina Krejčí

Z Radotína

Bibliobox je k dispozici nonstop.

O seznámení s golfem je velký zájem

T

ak tohle nám na golfu udělalo
ohromnou radost! Nechceme
tvrdit, že jste nás svým zájmem
překvapili, ale když se začaly plnit formuláře na klubovém webu s vašimi
milými zprávami o tom, že se chcete
zúčastnit projektu „Golf pro šestnáctku“, tak nám to prostě vykouzlilo
úsměv na tváři. A ne malý!
Pojďme si to ještě jednou shrnout. Projekt Prague City Golf Clubu
a Prahy 16 má přiblížit vám všem,
občanům Radotína a okolí, cestu
k poznání golfu jako sportu, který je
opravdu pro všechny. A tím „všechny“
myslíme opravdu každého z vás. S golfem se totiž dá začít v mladém, středním i pokročilém věku. V poslední
době pak nehraje důležitou roli ani
finanční náročnost, protože golf se
dá hrát opravdu za pár korun. A my
vám jeho vyzkoušení nabízíme úplně
zdarma.
Od začátku dubna, každou neděli
až do května, máte možnost přijít
vždy v 10 hodin na driving range
našeho resortu (vchod je naproti
Lipenecké tržnici) a zkusit si základy

golfu. Pokud se vám golf zalíbí, dostanete možnost pokračovat v tréninku
dál již v menších skupinkách a během
pár týdnů se z vás mohou stát plnohodnotní golfisté.
Stačí pro to udělat jediné. Vyplnit formulář na www.
pcgc.cz a nechat
nám na sebe
kontakt. My už
se vám ozveme
s podrobnostmi
a detaily akce.
Na webu také
zjistíte podrobnosti o celém
projektu. Začínat bychom měli
již 4. dubna, ale
start akce může
být
ovlivněn
aktuální hygienickou situací.
Právě proto je
moc důležité,
abyste nám na
sebe zanechali
kontakt a byli

díky tomu přesně zásobeni aktuálními informacemi. Ozvat se můžete
samozřejmě i v průběhu celého měsíce
dubna a začít třeba od druhé nebo třetí
společné nedělní lekce.
(go)

CHCEME SE
OPĚT MAČKAT
NA HROMADNÉ
FOTCE?
Očkování většiny populace proti
covid-19 je způsob, jak začít žít jako dřív.
Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.
Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu
Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

Lakrosisté poměřují síly v běhu.
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SPUSTILI JSME YOUTUBOVÝ KANÁL TV PRAHY 16.
PODÍVEJTE SE NA VIDEA Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI!

Na stránku TV PRAHY 16 se dostanete buď zadáním hesla „TV PRAHY 16“
na www.youtube.com, nebo naskenováním tohoto QR kódu:

