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Vážení  
spoluobčané, 
na obrázcích 
můžete vidět, 
jakou podobu 
dostane cent-
rum Radotína. 
Po letech vyjed-
návání, scelování pozemků, koor-
dinování, vyřizování a plánování se 
realizace projektu rozběhne zkraje 
roku 2023. Se stavbou nechceme 
začínat dříve, než skončí moder-
nizace železnice. Dvě takto velké 
stavby by přílišnou měrou omezo-
valy život v Radotíně. Přípravy pro-
měny centrální oblasti naší městské 
části byly přitom hodně dlouhé. 
Bez přehánění můžeme hovořit 
o čtvrt století. Vše jsme chtěli mít 
hodně důkladně připravené, proto-
že si uvědomujeme, že na dlouhou 
dobu dopředu změníme podobu 
Radotína. A takové věci se musí dě-
lat obzvlášť zodpovědně. 

U té zodpovědnosti bych rád 
ještě zůstal. V květnu jsme od kon-
trolorů z hlavního města dostali 
v návaznosti na uskutečněný audit 
zprávu o přezkumu hospodaření 
naší městské části. Stejně jako 
v předchozích letech dopadla na 
jedničku, více se k tomuto tématu 
dočtete na straně 4 těchto novin. 
Opakovaný výsledek a auditorská 
zpráva jsou v ostrém kontrastu 
s tím, co bylo sdělováno v opozič-
ním plátku, který je distribuován 
do radotínských schránek. Před 
časem nás tam nařkli z toho, že 
hospodaříme se ztrátou ve výši 
desítek milionů korun. Audit, kte-
rým procházíme jednou ročně, 
jakékoliv pochybení či ztráty opět 
jasně vyloučil!

Přeji vám pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta 

Městské části Praha 16 (Radotín)

Slovo starosty Centrum se blíží finální podobě
Po změně pražského 
územního plánu, která 
proběhla loni na pod-
zim, dokončují archi-
tekti detailní podobu 
nového radotínského 
centra. Stavba by měla 
začít na jaře 2023, 
hotová bude na konci 
roku 2024.

Inzerce

Číslo 6/2021

éměř sedmileté čekání na změ-
nu územního plánu hlavního 
města Prahy skončilo na kon-

ci loňského roku. Díky tomu padla 
poslední velká překážka na cestě ke 
vzniku Centra Radotín. „Nyní se do-
stáváme do finální přípravné fáze. 
Architekti dokončují poslední detaily 
návrhů obytných budov, obchodní tří-
dy, nového náměstí i celého okolí. Pro-
bíhají také práce na koncepci budovy 
radotínského úřadu,“ říká radotínský 
starosta Karel Hanzlík.

Jisté už je, jakým způsobem pro-
běhne vyrovnání mezi městskou částí 
a developerskou firmou. Radnice 
prodá developerovi své pozemky a ten 
na těchto parcelách postaví tři obytné 
domy, obchodní prostory, novou 
širokou obchodní třídu, parkovací 
místa i náměstí. A také mimo jiné 
zbaví půdu pod bývalou továrnou na 
akumulátory škodlivých látek, které 
tam zanechala průmyslová výroba. 
Obytné domy poté developer prodá 
majitelům nových bytů a vybudo-
vaná hlavní třída, náměstí a upravený 
břeh Radotínského potoka připadnou 
zpátky Městské části Praha 16.

str. 2

Pohled na nové centrum od potoka, do kterého bude možné na rozdíl od nynějška vstoupit.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,

ENYAQ iV
PLNĚ ELEKTRICKÁ

Nová ŠKODA ENYAQ iV  je naše první plně elektrické SUV, nabízející zcela bezemisní a dynamickou jízdu.  

Připojení k rychlodobíjecí stanici umožňuje dobití baterie z 5 na 80 % její kapacity v ideálním případě 

za 38 minut.* 

 Je vybaveno moderním head-up displejem s rozšířenou realitou a kombinace tichého provozu

 s velkorysým  prostorem z něj dělá nevšedně výjimečný vůz. Více informací naleznete na webových 

stránkách našeho dealerství  nebo na www.skoda-auto.cz. V případě zájmu o testovací jízdu nás 

neváhejte kontaktovat online či telefonicky.

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

* Jedná se o předběžné hodnoty.
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O jaké částky se v rámci transakce 
mezi městskou částí a developerem 
jedná? Developerská firma si musí 
na koupi pozemků připravit bezmála 
116 milionů korun. Z toho zhruba 
44 milionů bude inkasovat radnice na 
svůj účet. Tuto sumu pak využije jako 
část investice do stavby nového úřadu, 
který vyroste na místě dnešní výtopny 
s mohutnými komíny. Kromě toho 
získá městská část 50 parkovacích 
míst pro obyvatele panelových domů 
za nákupním centrem Berounka, kde 
sídlí Albert nebo pošta. Podzemní 

dnes sídlí část radotínského úřadu. 
Zhruba stejnou sumu stavbaři vyna-
loží na dekontaminaci půdy pod 
bývalým průmyslovým areálem. Vel-
kou sumu spolyká stavba a úpravy 
nové obchodní třídy a náměstí. Půjde 
o téměř 30 milionů. Dalších asi sedm 
milionů bude stát úprava komunikace 
na druhé straně obytných domů a také 
nábřeží Radotínského potoka, které se 
zazelená a přiblíží vodní tok obyvate-
lům a návštěvníkům centra. 

Petr Buček

Pokračování tématu na str. 2 a 3

parkovací stání budou mít hodnotu asi 
25 milionů korun. Celkem tak měst-
ská část za pozemky vyinkasuje asi 
70 milionů korun – část v peněžních 
prostředcích a část v parkovacích mís-
tech, které pak nabídne obyvatelům 
paneláků.

Zbývajících téměř 50 milionů korun 
developerská firma investuje do úprav 
a zvelebení celé oblasti, které poté 
rovněž připadne do majetku měst-
ské části. Z toho pět milionů utratí 
za demolici stávajících objektů – 
například bývalé akumulátorky, kde 
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Architekt: Je tu vše, co dělá město městem

ní třídy. Nyní jsme do finále posunuli 
detailní podobu fasád domů. Jejich 
přední a zadní část bude naplněna bal-
kony s dřevěným obkladem. Postranní 
fasády dostanou světlou barvu. Všech-
ny byty od třetího patra výše nabídnou 
jedinečný výhled na údolí Berounky. 
Byty na druhé straně sice směřují ke 
stávajícím domům, ale zároveň je přes 
ně pěkný průhled na okolní kopce. 

Kolik pater dostanou jednotlivé 
obytné domy?
Budou mít šest, osm a  deset pater. 
Nejnižší stojí uprostřed, aby nebránil 
výhledu z postranních věží. Výhodou 
prostředního domu bude větší kontakt 
se zelení na střechách podzemních ga-
ráží, kterou budou moci jeho obyvate-
lé využívat a kam to budou mít opticky 
i fyzicky blízko.

O různě vysokých domech před 
40 lety, kdy se stavěly panelákové 
věže, neuvažoval. Ty tehdy dostaly 
stejnou výšku…
To je pravda, ale já soubor radotín-
ských vysokých paneláků vnímám 
pozitivně. Ve srovnání s jinými sídli-
šti v Praze jsou ty věžáky dobře posa-
zené a mají přiměřenou výšku. Naše 
domy jsou ještě nižší.

Objeví se v domech spíše větší 
byty, nebo nabídnou menší metráž?
Většinou půjde o byty nižších prosto-
rových standardů, cílovou skupinou 
jsou mladší lidé a mladé rodiny. Tak-
že většinou půjde o byty 2+kk, 1+kk 
a 3+kk. Bude tam i několik bytů o ve-
likosti přes sto metrů čtverečních, ale 
těch bude nejméně. 

Jaká bude obchodní třída?
Obchody budou mít výšku do pat-
ra a  půl obytného domu. Získají tak 
prostor pro vzduchotechniku a velko-
rysejší atmosféru, který se od obcho-
dů očekává. Zvenčí bude celá nová 
obchodní část působit městským až 
velkoměstským charakterem. Nebál 
bych se ji přirovnat téměř k ulici Na 
Příkopě vedle Václavského náměstí. 
I v Radotíně se kromě toho obchod-
ní třída spojí s  novým náměstím. 
Obchodní třída bude hodně široká 
a před náměstím se ještě rozšíří. Celá 
třída bude místem, kde budou mít 
hodně místa chodci i cyklisté, auta jí 
budou projíždět jen v jednom směru 
a hodně omezenou rychlostí. 

Na okraji obchodní třídy směrem 
ke Koruně se objevuje jediný 
kulatý prvek, zaoblený roh prvního 
prostoru pro obchody. Proč jste 
hrany toho prostoru tímto způso-
bem narušili?
Kulaté nároží je v  celém prostoru 
opravdu výjimkou. Místo bude po-
myslnou bránou do celého centra 
z  východní strany od nejdůležitější 
radotínské křižovatky. Chceme tím 
příchozího přivítat výjimečným prv-
kem s určitou grácií. Terén tam bude 
stoupat vzhůru a  zaoblený roh bude 
hodně výrazný. 

Jak si nová část centra podle vás 
sedne se stárnoucím obchodním 
komplexem, v němž sídlí Albert?
Normálně se vyvíjející město se ne-
vyhne spojení starého s novým. Je to 
zdravý vývoj města, který se děje všu-
de na světě. V  jiném případě by ne-
bylo s městem něco v pořádku. Když 
vedle štamgastské putyky vyroste 
nóbl kavárna, tak se tam střetávají 
dvě kultury, což je dobře. Jsme toho 
svědky například v Karlíně, kde sídlí-
me, ale také na dalších místech v Pra-
ze. Je to přirozený proces. U toho ob-
chodního domu doufáme, že to jeho 
majitele bude inspirovat k tomu, aby 
své prostory přizpůsobili současným 
standardům. 

Petr Buček

Michal Fišer ze studia 
třiarchitekti nenavrhu-
je jen podobu tří obyt-
ných domů a obchodní 
třídy. Chce změnit celý 
prostor Centra Radotín 
a propojit místo se ze-
lení a potokem. 

Rozhovor

a  do úrovně prvního patra vyvýšené 
prostory směrem k  ostatním dvěma 
novým stavbám. Pod nimi budou ga-
ráže, obchodní prostory budou ještě 
o půl patra vyšší. Na střechách garáží 
bude z větší části zeleň přístupná rezi-
dentům nových bytů. 

Objeví se stromy také na obchodní 
třídě?
Ano, i tam budou hrát zásadní roli pro 
příjemné klima, objeví se tam i záho-
ny. To samé platí pro nové náměstí.

Představují nejnovější vizualizace 
finální podobu celého centra?
Stále platí, že už ty první vizualiza-
ce, které všichni mohou v  Radotíně 
dodnes vidět na stěně výtopny, jsou 
platné v  tom, že se nemění základní 
rozestavení i velikost domů a obchod-

Jak vámi navržené centrum 
změní ráz Radotína?
Dané místo je opravdu ve špat-

ném stavu, změna proto bude zásadní. 
Jsem přesvědčen o tom, že půjde jed-
noznačně o  krok k  lepšímu. Radotín 
získá centrum, které dnes nemá. Situa-
ce celého místa je přitom velmi výhod-
ná, protože se jedná o  střed městské 
části napojený na právě modernizo-
vané zázemí hromadné dopravy. Ra-
dotín bude mít své jednoznačné cen-
trum s náměstím, kde se bude možné 
při různých příležitostech scházet 
v malých skupinkách i hromadně.

Koho bude k sobě nové centrum 
lákat?
Mělo by umět vyjít vstříc různým 
vrstvám lidí. Přiláká toho, kdo jde 
nakoupit, jinému nabídne posezení 
u  kávy, bude příjemným místem na 
procházku se psem. Pokud budete mít 
zájem, vstoupíte do potoka anebo si 
lehnete na trávu a přečtete si knížku. 
Místo nevytlačuje ani ty, kteří přije-
dou autem. To vše do takového jádra 
obce patří. A  k  tomu jsou důležité 
i byty. Kde jinde než uprostřed města 
mají lidé bydlet? Centrum má oprav-
du skvělé předpoklady pro vše, co dělá 
město městem. Výborně do toho zapa-
dá i SkiBike, který k sobě láká skupi-
nu aktivních lidí. Ti se ocitnou přímo 
v jádru obce a budou si tu moct sjed-
nat schůzku a využít další služby. Já se 
zde o čilý ruch vůbec nebojím.

Navrhujete v tomto případě jen 
budovy, nebo se zabýváte celým 
územím ohraničeném Radotínským 
potokem?
Celý projekt Centra Radotín se netýká 
jen tří výškových budov a  obchodů. 
Pracujeme s celou oblastí, navrhujeme 
podobu zeleného půlprstence mezi 
potokem a  novými domy. Pracujeme 
také s  protékajícím potokem, který 
projde revitalizací. To by mělo celému 
místu dodat zelenou korunku. 

Radotínský potok je dnes v místě, 
kde vznikne Centrum Radotín 
v hlubokém korytě a pod okolním 
terénem. Změní se to?
Potok postupem času v Radotíně zmi-
zel z očí. Dříve se takový vodní tok bral 
jako zlo, které si je nutné držet dále od 
těla a v bezpečném odstupu. My potok 
vnímáme jako něco, co má harmonic-
ky zapadat do svého okolí. Snažíme se 
ho vrátit do života lidí, kteří se u něj bu-
dou pohybovat, aby z něj měli potěše-
ní. Potok by měl být přístupný, a proto 
v místě, kde se dnes přechází směrem 
k  restauraci Rozmarýn, by mohl být 
kromě jednoduchého mostku i  brod, 
kde bude možné potok přejít. 

Z modelu radotínského centra je 
patrné, že se bude terén k potoku 
v místě mezi zmiňovaným most-
kem a kolejemi pozvolna svažovat. 
Dojde opravdu k takové úpravě?
Snažíme se o to. Zásadní roli pro chod-
ce převezme lávka zavěšená nad silni-

cí a  lemující trať, která spojí podchod 
u  Rozmarýnu s  místem, kde je dnes 
železniční přejezd. Napojuje se na celé 
území v logickém bodě, a proto obslou-
ží větší část pěších. Most u  dnešního 
přechodu k  Rozmarýnu tak bude vy-
užívaný méně. Proto by v  tomto mís-
tě měl břeh pozvolna klesat a  získat 
přirozený ráz, po kterém bude možné 
k  potoku sejít. Podél potoka by měla 
vzniknout příjemná pěšina se vzrostlou 
zelení. Celé místo bude hodně přírod-
ní. A  bude umět výhodně, přirozeně 
a inovativně nakládat s dešťovou vodou 
z velké části Centra Radotín. 

Kolik zeleně bude přímo v prostoru 
nově postavených domů?
Skvělý dopad na mikroklima města 
mají zelené plochy na střechách. Ze-
leň proto pokryje prostřední budovu 

INFO
Michal Fišer (48), absolvent ČVUT 
Praha a AVU Praha, po pracovních 
stážích v Amsterdamu, Berlíně 
a Praze spoluzaložil v roce 2001 
studio třiarchitekti.
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Pohled na střed Radotína z ptačí perspektivy

Architekt Michal Fišer s modelem Centra Radotín
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Jak se vám líbí podoba Centra Radotín?

Nový střed městské části se blíží finální podobě

O centru se mluví už od zbourání cementárny

V CENTRU NEVYROSTOU JEN 
BUDOVY

Jeden z  nejnáročnějších projektů 
v  historii Radotína, kterým pří-
prava nového centra bezesporu 

je, míří do finále. Bytové domy, ob-
chodní třídu i celé okolí navrhuje reno-
movaná architektonická kancelář. Vě-
nuje se nejen samotným budovám, ale 
také do posledního detailu pracuje na 
podobě přírodní části středu Radotína, 
do kterého vtáhne také dnes poněkud 
odstrčené koryto potoka. Návrhy vypa-
dají zdařile a my už se můžeme těšit na 
celou přeměnu ekologicky problema-
tického, bývalého průmyslového úze-
mí. Radotín díky tomu konečně získá 
centrum, které bude dobrou vizitkou 
naší městské části. Věříme, že na něj 
budou Radotíňáci pyšní!

Vedení radnice připravuje tento 
projekt dlouhou dobu. Práce odstarto-
vali už naši předchůdci pod vedením 
starosty Jiřího Holuba. Ten koncem 
předchozího milénia přizval do ideové 
soutěže na přeměnu území studenty 
liberecké univerzity a  následně v  roce 
2006 byly prezentovány čtyři architek-
tonické studie. Lidé se tehdy k  návr-
hům mohli vyjádřit a vybrali dvě vize, 
na jejichž základě začaly vznikat první 
představy o podobě centra. Celý proces 
je od začátku transparentní a  všechny 
informace o něm uveřejňujeme na in-
ternetových stránkách městské části.

Představitelé hlavního města nás 
nyní dokonce dávají za vzor jako správ-
ný příklad vyjednávání mezi městskou 

částí a developerem. Projekt totiž mu-
sel v  prvé řadě vyjít vstříc požadav-
kům radnice na přeměnu veškerých 
veřejných prostor v okolí zamýšlených 
budov. Náš přístup hlavní město začí-
ná doporučovat i  ostatním pražským 
městským částem, ocenění jsme skli-
dili mezi odbornou veřejností a projekt 
jsme na pozvání fakulty prezentovali 
mimo jiné i studentům ČVUT nebo při 
urbanistickém pořadu na Institutu plá-
nování a rozvoje města. 

 Zastupitelé Městské části Praha 16  

za Občanskou demokratickou stranu

CENTRUM JE LOGICKÝM 
VYÚSTĚNÍM 50 LET VÝVOJE 
Naše městská část je jednou z nejdyna-
mičtějších rozvíjejících se oblastí Prahy. 
Přeměna průmyslové aglomerace na 
vyhledávané místo k bydlení je výsled-
kem práce zastupitelstev od roku 1990. 
Radotín centrum potřebuje. Potřebuje 
reprezentativní místo pro setkávání, 
bydlení, služby, ale i  relax. Přeměna 
brownfieldu po bývalé cementárně 
a  továrně na akumulátory Asta prošla 
dvacetiletou veřejnou diskuzí, studie-
mi, návrhy, prezentacemi, soutěžemi 
a  přípravou. Celý projekt ukazuje, jak 
náročné je vybudovat nové centrum. 
Projekt s sebou přinesl i mnoho proti-
chůdných názorů na jeho podobu. Jeho 
vývoj je naštěstí živý organismus, který 
je schopen se přizpůsobit novým tren-
dům, potřebám a požadavkům. Potěši-
telný je i názor odborníků, kteří celko-

vě hodnotí projekt kladně a vyzdvihují 
náročnost změny území v centru zasa-
ženého kontaminací, náročnou rekon-
strukcí tratě, dopravou a  samotným 
historickým vývojem. 

Přivítali jsme proto poslední varian-
tu uspořádání budov a  parteru, třídy 
a náměstí. Dřívější návrhy, dle našeho 
názoru, nerespektovaly existenci sou-
sedních budov nákupního centra a výš-
kových budov z 80. let minulého století. 
Současný návrh a projekt je důstojným 
protipólem a  řešením proti megalo-
manským představám komunistických 
plánovačů, kteří chtěli celý střed Ra-
dotína změnit na jedno velké sídliště. 
Neznáme poslední podobu vizualizací, 
ale věříme, že detaily fasády ještě zkva-
litní podobu centra. Radotín se po více 
než 50 letech dočká skutečného centra 
městské části se všemi jeho výhodami 
a doufáme, že se stane tím, čím má být. 

Jan Kořínek, předseda MO ČSSD 

Praha-Radotín

NOVÝ PROJEKT, STARÉ POTÍŽE
Aby člověk mohl posoudit, zda se 
mu něco líbí, měl by to nejprve vidět. 
Budoucí centrum ovšem známe jen 
z reklamních obrázků, k nimž rozum-
ný člověk obvykle chová krajní ske-
psi. Však to znáte: objednáte si něco  
podle takového obrázku, nepřečtete 
si, co k  tomu drobným písmem píší, 
a  už v  tom vězíte. Je pozdě, marně se 
s  kýmsi dohadujete, nakonec možná 
dostanete kupón se slevou na další ná-

kup. Nevěřím, že takový projekt vůbec 
potřebujeme, byť by i  vypadal přesně 
jako na tom obrázku. V  tom obrázku 
totiž budou žít až ti, kteří si jej koupí, 
a nejvíce ovšem ti, kteří jim ho prodají. 
My zatím budeme s  kočárkem chodit 
kolem dalšího staveniště, klopýtat mezi 
bagry, auty, příkopy a haldami materiá-
lu, a než to všechno obejdeme, půjdou 
děti pomalu do školy. Potřebujeme pro-
myšlenou, moderní a  především cit-
livou práci s veřejným prostorem. Po-
třebujeme, aby ten prostor dával smysl, 
byl vlídný, navazoval na sebe a lidi ne-
odpuzoval. Aby podtrhoval přirozené 
kvality a  zmírňoval přirozené neduhy 
obce. Nelíbí se mi, že se zájmy develo-
pera a  budoucích obyvatel stavějí nad 
zájmy obyvatel současných. Nelíbí se 
mi, že další kus potoka mizí v betonu, 
aby se přidalo místa dopravě k novému 
centru. Nelíbí se mi nevýhodné smlou-
vy, prodej pod cenou ani to zastaralé 
přesvědčení, že kvalita života se odvíjí 
od počtu novostaveb. S  podobnými 
projekty mají trápení leckde – a přitom 
i  v  blízkém okolí máme příklady mo-
derních a citlivých řešení. 

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Společně pro Radotín

ROZPAKY NAD PŘÍPRAVOU 
I BUDOUCÍ REALIZACÍ
V Radotíně i přes jeho dlouhou histo-
rii nikdy neexistoval veřejný prostor, 
který by bylo možné beze zbytku na-
zvat centrem. Minulé pokusy o  jeho 

Komentáře

vytvoření nebyly úspěšné, a  tak funkci 
centra společenského dění příležitostně 
plní prostranství a ulice v blízkosti kos-
tela. Centrum služeb a  obchodu je již 
od osmdesátých let situováno do OC 
Berounka, které je dnes pod nánosem 
reklamy a nečistot, a celkově působí do-
sti zanedbaně. Přilehlá plocha parkoviště 
celý dojem jen umocňuje. Avšak poten-
ciál lokality je nepřehlédnutelný. I proto 
vnímáme pozitivně, že se transformací 
této oblasti radnice již desítky let zabývá.

Co se týče projektu Centrum Radotín, 
v  současnosti můžeme vycházet pouze 
ze slibů a z vizualizací. Jedna věc je při-
tom jejich podoba a věc druhá realizace. 
To ukazuje právě budovaná křižovatka 
pod Korunou, která je, s výjimkou malé-
ho obrázku na jednom z vizualizačních 
panelů, na všech materiálech prezento-
vána jako výrazně kompaktnější. 

Především je ale třeba zdůraznit, že 
Radotín se má nejen líbit, ale hlavně 
fungovat, a  to i  s  ohledem na budouc-
nost. Bývá zvykem, že v rámci výstavby 
srovnatelného objemu investuje develo-
per také do veřejné infrastruktury, např. 
školství, zdravotnictví, ale i  dopravy. 
V  Radotíně naopak město investuje, 
aby pozemky pro developera zhodno-
tilo, například zmíněnou křižovatkou. 
Navíc developer dle smlouvy o smlouvě 
budoucí pozemky pořídí za ceny odpo-
vídající roku 2013 povýšené pouze o in-
flaci čili hluboce pod dnešní tržní cenou. 
A to se nám opravdu nelíbí. 

Martin Zelený, zastupitel Městské části 

Praha 16 za Českou pirátskou stranu

Centrum Radotín
Pokračování ze str. 1

Nové centrum má pro Radotín 
zásadní význam. Poprvé v his-
torii dostane městská část své 

jednoznačné centrum. Střed navíc 
vznikne na místě, které je dnes hodně 
zanedbané a  v  minulosti dostalo vel-
kou ekologickou zátěž. Tu stavbaři 
odstraní. „Kromě toho využijeme 
skvělého napojení celého centra na 
zmodernizovanou železniční trať 
s  novým nádražím. A  díky lávce na 
severní straně lemující koleje a želez-
niční most uděláme spojení mezi ško-
lami, sportovišti, centrem a nádražím 
mnohem bezpečnějším,“ říká starosta 
Radotína Karel Hanzlík.

Celou transakci ve spolupráci 
s  developerskou firmou připravovala 
městská část dlouhou dobu. První 
návrhy na nové centrum se obje-
vily už v  60.  letech minulého století. 
V  posledních letech radnice získala 
všechny důležité pozemky, do návrhu 
nové podoby využití bývalého prů-
myslového území zapojila řadu archi-
tektů i urbanistů a nakonec se úspěšně 
podařilo změnit pražský územní plán, 
aby stavba dostala zelenou. Vybrala 
developera, který v  Radotíně nejdříve 
postavil první část projektu nového 
centra s bytovými domy mezi ulicemi 
Na Betonce a Prvomájovou. 

Developerská firma Doma je Doma 
spolu se společností VCES za získané 

pozemky zaplatí zhruba 116 milionů 
korun. Část půjde přímo na účet rad-
nice, druhý díl v nefinanční podobě si 
vyžádají stavební práce na okolí centra. 
Za další prostředky vystaví tři bytové 
domy, podzemní garáže pro 200 aut 
a 16 obchodních prostorů. Připadnou jí 
pozemky, na kterých postaví 211 bytů. 
Když se vše propočítá, za jeden metr 
čtvereční pozemků zaplatí sumu blí-
žící se 13 tisícům korun. ,,Částka ale 
nakonec bude podstatně vyšší, jelikož 
je dojednáno, že po zhodnocení nám 
investor vrátí pozemky veřejného vyba-
vení a ponechá si jen ty pod stavbami 
s byty, obchody a garážemi,“ uvádí mís-
tostarosta Miroslav Knotek. 

Při přípravě Centra Radotín se rad-
nici podařilo časově sladit také další 
stavby, které s  projektem na náměstí 
Osvoboditelů sousedí. Technická 
správa komunikací v  rámci úpravy 
křižovatky pod Korunou právě buduje 
napojení celého prostoru na silniční 
síť. Radnice rovněž dohodla se Sprá-
vou železnic stavbu nového podchodu, 
který usnadní přístup k nádraží. Podél 
kolejiště navíc vznikne nová lávka 
pro pěší. Projekt nezapomíná ani na 
parkování na ulicích lemujících nové 
budovy s byty a obchody. Objeví se na 
nich okolo stovky míst, část z nich bude 
s krátkodobým režimem stání. 

(buč)
Široká obchodní třída bude propojená s náměstím.
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V60. letech minulého století se 
k  zemi plánovaně poroučela 
stará cementárna, kterou 

nahradila její nástupkyně umístěná 
blíže k  lomům. Od té doby se obje-
vují plány na vznik radotínského 
centra. „Máme už podklady a  plány, 
máme perspektivu,“ píšou zástupci 

tehdejšího národního výboru v  kro-
nice obce. Jeho vedení přemýšlelo 
dokonce o  dvacetipatrových byto-
vých objektech a  o  náměstí, v  jehož 
středu měly stát výškové budovy na 
sloupech s  podjezdy. Neměl chybět 
hotel, nové sídlo národního výboru, 
velké kino nebo reprezentační sál. 

Později došlo k  úpravě projektu 
centra a  výsledkem jsou panelové 
domy na sídlišti, kterému se dnes říká 
„nové“. Jeho výstavba však měla být 
mnohem rozsáhlejší, o  čemž svědčí 
velikost výtopny se čtveřicí komínů 
původně určené k vytápění sídliště 
sahajícího až k sokolovně. Před tou 

měl na místě dnešního lakrosového 
hřiště vyrůst bazén a sportovní hala. 
Tyto plány však zastavil rok 1989 
a pád socialistického plánování.

Také demokraticky volení zastupi-
telé však záhy začali plánovat na místě 
před obchodním centrem Berounka 
dokončení jádra tehdy už pražské 

městské části. V  roce 2006 proběhla 
první soutěž, do které se přihlásilo pět 
architektonických kanceláří. V  roce 
2013 byla hotová studie centra, tu však 
čekala řada úprav. Mimo jiné kvůli 
změně legislativy, která upravuje hlu-
kové limity a možnosti realizace staveb 
například v sousedství železniční tratě. 
Dnes je hotová první etapa zástavby, 
její hlavní část by měla být ukončena 
v závěru roku 2024. 

(buč)
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Začne uzavírka 
přejezdu

Radotínské nádraží prochází 
kompletní proměnou, staví 
se dva nové podchody. Oba 

budou bezbariérové – ten blíže cen-
tru Radotína díky naklopeným vstup-
ním plošinám a  nádražní podchod 
dostane výtahy. Pokračuje také budo-
vání nového podjezdu pod tratí na 
konci Prvomájové ulice. Po jeho ote-
vření, které je v plánu v polovině příš-
tího roku, bude mít dva jízdní pruhy 
a výšku pro průjezd vozidel hasičů.

Na přelomu června a července 
stavbaři uzavřou přejezd v ulici Na 
Betonce, uzavírka potrvá do půlky 

srpna. Pustí se do budování kabelo-
vodu vedoucího podél tratě a na řadu 
přijde také stavba nového svršku 
v celém prostoru železniční stanice.

Citelnou novinkou, která zpříjem-
ňuje život v  Radotíně, je proměna 
železničního mostu u  Horymírova 
náměstí. Ten po dlouhá léta platil 
za největší zdroj hluku v  Radotíně. 
Zlepšení přineslo nové přemostění, 
které navíc nedávno dostalo i  pro-
tihlukové stěny. Projíždějící vlaky už 
vydávají mnohem méně hluku, než 
bylo po dlouhé desítky let zvykem. 

(red) Skleněné protihlukové stěny na železničním mostě, který už není největším zdrojem hluku v Radotíně.

Radek Žvak patří k obyvatelům 
domu s pečovatelskou službou.
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Seriál Radnice

Posláním Pečovatelské služby 
Praha-Radotín je zajištění so-
ciální péče osobám v  nepříz-

nivé sociální situaci. Nabídku takové 
pomoci využívají především senioři. 
„Populace stárne, a proto v posledních 
letech registrujeme zvýšenou poptáv-
ku o naše služby,“ říká Ivana Krásná, 
vedoucí Pečovatelské služby Praha-
-Radotín. 

Pracovníci a  především pracovnice 
této organizace se zaměřují na seniory 
ubytované v  domech s  pečovatelskou 
službou v  ulici K  Cementárně a  také 
v  menším objektu v  ulici Na Benát-
kách, který však zastarává a  přestává 
vyhovovat jako místo ubytování star-
ších lidí. Pečovatelky se věnují také 
dalším necelým dvěma stovkám lidí 
bydlících ve svých radotínských do-
mácnostech.

Hlavní dům pro péči o seniory v uli-
ci K Cementárně stojí od roku 2002. Je 
v něm ubytováno 31 lidí využívajících 
pečovatelské služby, druhé křídlo domu 
slouží jako ubytování pro ty, kteří se 
o sebe zvládají postarat sami. „Naši kli-
enti v pečovatelském domě i mimo něj 
mají největší zájem o  dovážku obědů, 
nákupy nebo různé pochůzky. Kromě 
toho pro ně zajišťujeme převoz k léka-
ři a na úřady, ale také pomoc s osobní 
hygienou, praní, žehlení prádla a běžný 

úklid domácnosti,“ vysvětluje Ivana 
Krásná. Za každý takový úkon stejně 
jako za ubytování v domě s pečovatel-
skou službou senioři platí. 

Během koronavirové epidemie po-
ptávka po službách tohoto domu se 
sociál ním charakterem významně 
vzrostla. Zájem byl především o  do-
vážku obědů a  o  zajištění nákupů. 
Jelikož zvýšený nápor zájmu pracov-
níci služby nezvládli vlastními silami, 
pomáhali jim pracovníci radotínských 
technických služeb, které také spadají 
mezi organizace zřizované radotín-
ským úřadem. 

Velkým úspěchem pečovatelské 
služby je skutečnost, že se koronaviro-
vá nákaza v radotínském domě neza-
čala šířit tak, jak se to stávalo v jiných 
domovech pro seniory. Přesto nebyla 
situace v  domě úplně jednoduchá. 
„Před pandemií byli naši klienti so-
cializovanější. Opatření je dohnala 
k  větší izolovanosti, největší problém 
představovaly omezené kontakty 
s  rodinou. Stresující byl také strach 
z přenosu nákazy. Naši pracovníci byli 
téměř po celou dobu pandemie rozdě-
lení na tři týmy a nesměli se navzájem 
setkávat,“ uzavírá Ivana Krásná, ve-
doucí Pečovatelské služby Praha-Ra-
dotín. 

(red) 

13. díl seriálu Radnice: Jak se stará pečovatelská služba?
V předchozích dílech představil seriál Radnice jednotlivé odbory radotínského úřadu. Další články se zaměří na organizace, 
které rovněž patří pod křídla Městské části Praha 16. Začínáme s pečovatelskou službou. 

Modernizace železnice je nadále v plném 
proudu, stavební práce jsou nejviditelnější 
v prostoru nádraží. Na konci června začne 
uzavírka přejezdu pro auta i pro pěší. 

Už 18 let bydlí v  radotínském domě 
s pečovatelskou službou spolu se svou 
partnerkou Radek Žvak (87 let). Dří-
ve vystupoval v  činohrách, operetách 
i operách v divadlech v pražském Kar-
líně, Opavě nebo Teplicích. 

Stále si rád zazpíváte?
Nechci moc rušit sousedy, tak už 
méně. Ale když je příležitost, rád si 
zazpívám, například v rámci koncertů 
před naším domem s  pečovatelskou 
službou. Jeden takový se plánuje právě 
na červen. Dříve jsem vystupoval i na 
různých akcích v Koruně. 

Jak jste v domě s pečovatelskou 
službou spokojení?
Nastěhovali jsme se sem hned po jeho 
dokončení. Máme se tu moc dobře, pe-
čovatelky se o  nás pěkně starají. Je jen 
škoda, že zrovna náš byt nemá balkón. 
Dříve jsme vyráželi s  mou partnerkou 
na výlety po okolí, dnes už to moc není 
možné.

Pocházíte z kraje pod Beskydami, 
a když se ze svého bytu podíváte 
z okna, díváte se na kopec plný 
zeleně. Nepřipomíná vám to vaše 
rodné místo?

To víte, že trochu ano. Hory mám rád 
a byl jsem vždy velkým turistou. Doma 
jsem chodil po Beskydech, když jsem 
působil v Opavě, poznával jsem Jesení-
ky a při angažmá v Teplicích jsem vyrá-
žel na túry po Krušných horách. 

Na kterou svou roli zvlášť rád vzpo-
mínáte?
Těžko jednu vybrat, oblíbenou jsem měl 
třeba roli Principála v  Prodané nevěstě. 
Ale působil jsem také v činohře a dávali 
mi role komiků. Objevil jsem se i na te-
levizních obrazovkách, ale naši vedoucí 
v  karlínském divadle to nevídali rádi. 
Chtěli, abychom se soustředili na divadlo.

Jak jste s vaší partnerkou zvládli 
více než rok od vypuknutí koronavi-
rové epidemie?
Moc ven nechodíme, takže se pro nás 
až tak moc nezměnilo. Nyní už jsme 
oba očkovaní, takže strach z  viru už 
nemáme. Byla to ale samozřejmě změ-
na, když jsme museli nosit při kontaktu 
s  pečovatelkami roušky a  respirátory. 
I během koronaviru jsem se věnoval své 
zálibě, kterou je psaní básní. Na chodbě 
v přízemí je tabule, kde své rýmovačky 
umisťuji. Píšu je třeba sousedům, když 
mají nějaké životní jubileum. 

(buč)

Radotín přivítá nové 
občánky

Kontrola hospodaření končí 
opakovaně na výbornou

Vítání občánků bude letos větší 
akcí, než obvykle bývá. Epi-
demie tuto tradici v  loňském 

roce přerušila, slavnostní přivítání 
se v červnu proto koná hned třikrát. 
Vedení radnice zve děti narozené 
od února 2020 do dubna 2021. Slav-
nostní „Vítání nejmenších občánků 
Radotína“ se koná v úterý 15. června, 
v  pátek 18. června a  v  pátek 
25. června. 

Vítání se však v souladu s korona-
virovými opatřeními odehraje venku. 
Rozhodující budou nařízení platná 

Každoroční povinný přezkum 
hospodaření městské části Praha 
16, tentokrát za rok 2020, nena-

lezl žádné zásadní nedostatky. Potvrdil 
se tím výsledek auditů z  předchozích 
let. Kontrolu prováděli v několika eta-
pách pracovníci pražského magistrátu. 
„Při přezkumu nebyla zjištěna žádná 
rizika, která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření městské části 
v  budoucnosti,“ uvádí zpráva magist-
rátních úředníků. Ti se na radotínský 
úřad od loňského října do letošního 
dubna vydali celkem třikrát a  jejich 
kontrola trvala vždy několik týdnů. 

Z  básně Radka Žvaka Radotín, můj 
domov:

Radotín, tichý kout Prahy,
objal mne svou náručí.
Cítím se tu jako v ráji,
jako pozdní kytka v máji,
když v zahrádce vypučí.

Městečko, jako dlaň malé,
po stráních je prostřené,
pod stráněmi rozeseté
městečko do krásy kvete,
Berounkou je zdobené.

Z úřaduVÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

„Důležitá při přezkoumání hospo-
daření je i spolupráce se zaměstnanci, 
kteří byli vždy vstřícní, milí, ochotní 
a  na naše dotazy reagovali obratem 
a  na vysoké odborné úrovni,“ uvádí 
Jana Hauptmannová, kontrolorka 
finančních kontrol Magistrátu hlav-
ního města Prahy. „Přezkum hos-
podaření se jako každý rok zabýval 
vystavenými fakturami, objednáv-
kami, kontroloval výběrová řízení 
a  nakládání s  majetkem městské 
části,“ vysvětluje Kateřina Valínová, 
vedoucí ekonomického odboru 
radotínského úřadu. 

Kontrola se věnovala také rozpočtu, 
který loni hospodařil s částkou na straně 
příjmů ve výši 201 milionů korun. 
„Díky dlouhodobě zodpovědnému hos-
podaření a našim úsporným opatřením 
se daří rozpočet držet jako vyrovnaný 
nebo přebytkový. Loni i  kvůli koro-
naviru skončilo hospodaření městské 
části Praha 16 s přebytkem 11,6 milionu 
korun,“ uvádí radotínský starosta Karel 
Hanzlík, který má ekonomiku v gesci. 

Hospodaření městské části je dlou-
hodobě hodnoceno auditory jako 
bezproblémové. „Pokud přezkum hos-
podaření nalezne nějaké nedostatky, 
bývají obvykle drobného charakteru 
a  zpravidla jsou vyřešeny ještě před 
uzavřením auditu,“ uzavírá Pavel Jirá-
sek, tajemník radotínského úřadu. 

(buč)

pro druhou půlku června. Vedení 
radnice děti uvítá jako nové občánky 
Radotína a předá jim pamětní knihy 
s  dárečky (například zlatým přívěs-
kem) a květinou pro maminku.

V  dopoledních hodinách bude 
v  uvedených termínech zcela uza-
vřeno pracoviště matrik, odboru 
občanskosprávního na adrese Václava 
Balého 23/3. O službu Czech POINT 
a  ověřování podpisů a  listin je v  této 
době možné požádat u České pošty. 

(red)

Ke klientům pečovatelek patří i operní zpěvák
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Břeh pod Ondřejem je bezpečnější
Povodí Vltavy dokončilo zpev-

nění břehu v  lokalitě pod bis-
trem U  Ondřeje, Technická 

správa komunikací se hned poté pus-
tila do úpravy cyklostezky, která místo 
protíná. Břeh nyní lépe odolá velké 
vodě, chodci mají k  dispozici oddě-
lenou pěšinu umístěnou přímo do 

úseku objevila stezka pro pěší, která 
chodce provede kousek nad řekou,“ 
říká Miroslav Knotek, radotínský mís-
tostarosta. Radotínská radnice se snaží 
všude, kde je to možné, oddělit chodce 
od cyklistů. Kvůli bezpečnosti obou 
skupin uživatelů oblíbených stezek 
podél Berounky. 

Vpůlce května stoupla hla-
dina vody v  Berounce, 
radotínská radnice akti-

vovala povodňovou komisi. Platil 
první stupeň povodňové aktivity 
neboli stav bdělosti. Počasí se 
nakonec umoudřilo a voda začala 
klesat. Pod radotínskou lávkou 
se u  podpěr nahromadily větve 
a  další nánosy, které odstranili 
dobrovolní hasiči. 

(red) 

Skončila oprava opěrných zdí 
a  stavba dřevěného protihlu-
kového oplocení ve Zderaz-

ské ulici. Stavební firma provedla 
statické zabezpečení části opěry 
v délce asi 25 metrů, zeď je vysoká až 

svahu i  rozměrné odpočinkové scho-
diště přímo pod bistrem a  dětským 
hřištěm. Cyklisté využijí novou rozší-
řenou cyklostezku.

„Když jsme se dozvěděli, že se 
Povodí Vltavy pustí do rekonstrukce 
břehu, který špatně odolával zápla-
vám, navrhli jsme, aby se v  celém 

Nová samostatná stezka pro cyk-
listy tak naváže na oddělené cesty 
směřující dále až za Šárovo kolo. 
Je dlouhá 300 metrů a  široká čtyři 
metry. „Celý úsek od ústí Radotín-
ského potoka do Berounky až na 
konec Radotína ve směru do cen-
tra Prahy tak bude bezpečnější pro 
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V neděli 6. června odstartuje projekt Golf pro 
šestnáctku, určený všem zájemcům, kteří si 
chtějí zdarma golf poprvé vyzkoušet.

Golf pro šestnáctku 
začíná

Opěrná zeď ve 
Zderazské je opravená

Berounkou 
se valila 
voda, 
k ohrožení 
nedošlo

Vneděli se tak můžete těšit na 
první seznámení s  golfem, 
na které nebudete potřebo-

vat nic jiného než dobrou náladu 
a oblečení, ve kterém se budete cítit 
příjemně. Vše ostatní vám půjčíme, 
pokud ale třeba máte své vybavení, 
určitě si ho můžete vzít s sebou. 

Jsme moc šťastní, že nám vládní 
opatření dovolují, ač stále ještě ne 
stoprocentně, uspořádat první spo-
lečný trénink. I  když ono to spíš 
bude zábavné seznámení než kla-
sický trénink, kde byste drilovali 
dlouhé rány nebo putty. Co je však 
moc důležité, i  kvůli stále platným 
pandemickým omezením probíhá 
registrace zájemců. Potřebujeme se 
připravit na to, kolik hráčů přijde, 

abychom uzpůsobili celkový plán 
akce. Proto pokud plánujete při-
jít a  ještě nejste zaregistrováni na 
našem webu www.pcgc.cz, vyplňte 
tam prosím krátký formulář, neza-
bere vám to více než minutu. 

Ti z vás, kteří tuto neděli nestih-
nou dorazit, budou mít šanci 
i  čtyři následující týdny. Ve stejný 
den, hodinu, na tom samém 
místě – v  neděli v  10 hodin na 
Driving range Prague City Golf, 
naproti vchodu do Lipenecké trž-
nice. A  pokud se vše povede tak, 
jak máme naplánováno, tak pro 
vás máme připravené ještě jedno 
překvapení. Tak nezapomeňte –  
neděle v červnu patří golfu! 

(gol)

CHCEME ZASE
VIDĚT U STOLŮ
PLNO?
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.

MC_Covid Praha_160x125mm_0221.indd   2 08.02.21   14:17

Chodci mají nově k dispozici pěšinu přímo ve svahu nad vodou. Cyklisté využijí rozšířenou 
cyklostezku. Odpočinkové schodiště lze využít i ke vstupu do řeky.

chodce i  cyklisty,“ uvádí Miroslav 
Knotek. Rekonstrukce břehu navíc 
vedla k  jeho vyčištění. Během úpravy 
svahu se ukázalo, že v minulosti slou-
žil jako skládka vysloužilého staveb-
ního materiálu. 

(red) 

Jindy klidná Berounka se naplnila vodou.
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Nová opěrná stěna ve Zderazské ulici
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3,7 metru. Zároveň došlo k výměně 
dřevěného protihlukového opevnění 
v délce necelých 42 metrů.

Investorem stavby byla Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy. 

(red) 

Z Radotína



|6| Inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

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

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

e-mail: mkaucky@gmail.com 
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ 
CENY NEMOVITOSTI 

ZDARMA

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?

VYUŽIJTE NAŠE 
ZKUŠENOSTI.

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ

777 777 599

OPRAVY ŽALUZIÍ

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

pavel.janci@email.cz 

733 720 950

Střední odborné učiliště 
Praha – Radotín

přijme učitele/učitelku  
odborného výcviku se zaměřením 

automechanik, opravář zemědělských 
strojů nebo zámečník.
Přijme učitele/učitelku  

odborného výcviku na pracovní pozici 
obsluha mycí linky.

Přijme na hlavní pracovní poměr 
vedoucího/vedoucí školní jídelny 

a kuchaře/kuchařku.
Požadovaný termín nástupu: 1. 9. 2021
Životopis zašlete na e-mailovou adresu  

sou@klapice.cz 
Případně dotazy na telefonu 

257 899 901

Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 

noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00
 1/32  50 x 60 610.00 519.00
 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00
   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00
   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00
  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 

(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 

část Praha 16 v nákladu  6 280 výtisků. 
V případě zájmu inzerovat v našem 

periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI  
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ  
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší �rmě budou po dobu 
12 měsíců od zveřejnění posledního 

inzerátu dostupné na webových 
stránkách MČ Praha 16 v sekci portál 
inzerentů, který naleznete přímo na 
úvodní straně pod odkazem Firmy 

v horní liště.
Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

HLEDÁME

Další informace: www.swah.cz/kariera

SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

VOLEJTE 605 239 585

SVÁŘEČ

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC
FRÉZOVACÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA

  Nástup ihned, nebo po domluvě.

Získáš práci na plný či zkrácený úvazek nebo brigádu se smlouvou na dobu neurčitou.
Možnost kariérního růstu.
Pravidelné navyšování mzdy.
Práci v ranních nebo večerních hodinách - ideální pro maminky na RD a studenty.
Možnost směn 4 dny práce, 3 dny volna, flexibilní pracovní doba, možná volba začátku a konce
směn.
25 dní dovolené.
Mzda ti přijde na účet vždy do 9. dne v měsíci.
Zvýhodněné stravování na pracovišti.
Máme tým s rodinnou a přátelskou atmosférou.

NOVÁ RESTAURACE KFC STRAKONICKÁ
 Hledáme nové kolegy na hlavní pracovní poměr nebo brigádu na pozice:

 
POKLADNÍ

PŘÍPRAVA SENDVIČŮ
KUCHAŘ

 
Co ti u nás nabízíme?

Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit!
Kontaktní osoba: Jaroslav Vokurka

Telefon: 722 981 760
E-mail: jaroslav.vokurka@amrest.eu
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 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@praha16.eu, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),
Jana Hejrová, DiS., Eva Javorská,

Ing. Pavel Jirásek, Bc. Iveta Krejčí, Věra 
Peroutková, Mgr. Dana Radová.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 1. června 2021. 
Náklad 6 280 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 29. června 2021.

Uzávěrka pro inzerci: do 15. června 2021.
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN

 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

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

www.elektrokolo.cz 

F.L.Y. 24“ 9,5 kg 
do 10 990 Kč 
Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

VYROBENO V ČR

F.L.Y. 20“ 8,1 kg 
do 8 990 Kč 

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

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

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
certifikát ETW 

ing. Vojtěch Kuchař
Tel: 728 217 957

www.kacenikuchar.cz

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

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

Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

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

Inzerce

776 829 910
Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví 

Daňové poradenství

www.profi-ucto-dane.cz

Praha 5 – Zbraslav

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
- klasické i automatické brány – vrata
- mříže do sklepů panelových domů
- dveře ocelové – vchodové
- vchodové branky a vrátka
- ploty dle vašeho výběru
- regály – vinotéky
- okrasné mříže
- schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

advokátní kancelář
 JUDr. Simona Rašková

Převody nemovitostí
Tvorba smluvní dokumentace

Služby �remního právníka na míru
IT právo  

Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů

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

muller-skalicky.cz

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

- plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30 

www.dumkotlu.cz

Od 1. 6. 2021 máme novou  
pobočku v ŘÍČANECH
Černokostelecká 613/100, Říčany

 777 663 799    info@dumkotlu.cz

Tepelné čerpadlo E|S  
za 200 000 Kč  
včetně montáže  
a k tomu klimatizace  
NORDline s montáží  
ZDARMA!

NEJVĚTŠÍ TOPENÁŘSTVÍ V ČR!

DK-Inzerce-Ricany-P2s-165-120-se-spadem-01.indd   1 11.05.2021   13:06
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OD 1. 6. DO 30. 6. 2021
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ, ZA CHYBY VZNIKLÉ V TISKU NERUČÍME

UVEDENÉ CENY PLATÍ VČETNĚ DPH

29U NÁS MŮŽETE NAKUPOVAT 
BEZ REGISTRACE

KOŘENÍ KOTÁNYI MLÝNKY
více druhů

29,90
JOGOBELLA
více druhů, 150g

7,50
SMETANA 31% KUNÍN
200ml

17,50

ČESKÉ MÁSLO MORAVIA
250g

31,50

DOUWE EGBERTS 
PALOMA 
250g

34,90
COCA-COLA
celý sortiment, 1,75l

JAR TABLETY DO MYČKY
PLATINUM 
85ks

TUŇÁK KOUSKY 
ve slunečnicovém oleji, 110g

18,90

PILSNER URQUELL
0,5l 

23,50 319,90

20,90

PONNATH - ŠUNKA MIX KRÁJENÁ
90%, cena za 1Kg

81,00
MARGOT
90g

9,90

STUDENTSKÁ PEČEŤ
více druhů, 180g

24,90

PIŠKOTY
240g

18,90

NESCAFÉ
classic, crema, 200g

84,90

FRIZZANTE 
LA GIOIOSA
bílé, rosé, 0,75l 

57,90
BIRELL LIMO
0,5l 

14,90
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Výherci z minulého čísla:

Karla Suchopárková, Radotín
Kamila Koppová, Radotín
Ota Roubík, Zbraslav

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak do-
ručte do 15. 6. 2021 obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

Na obálku napište heslo SUDOKU, 
nezapomeňte uvést svoje telefonní 
číslo nebo adresu. 

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká
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Tři vylosovaní 
úspěšní luštitelé 

z červnového 
vydání získají cenu 
od pivovaru MMX.

Pivo MMX patří 
k radotínským akcím

Basketbalisté získali 
titul v kategorii veteránů

Stánek pivovaru MMX patří 
tradičně ke kulturním akcím 
pořádaným v  Radotíně. Pivo-

var sídlící v obci Lety by se chtěl usíd-
lit také v  nabídce některé z radotín-
ských restaurací nebo kaváren. „Jsme 
k  dispozici, rádi bychom naše pivo 
v Radotíně nabízeli v některém ze zdej-
ších podniků,“ říká Robert Chládek, 
majitel pivovaru. 

Kromě Letů, kde sídlí Pivotel 
MMX, je v  současné době možné na 
toto pivo narazit na několika mís-
tech v  Praze, v  Černošicích (restau-
race Planeta), na Řitce (Panský 
dvůr), na Karlštejně (U  Karla IV.)  
a v letní sezoně i v Mořince. 

Na stánek se značkou MMX si 
už v  Radotíně zvykli milovníci piva 

Radotínští basketbalisté si na 
konci loňského roku připsali 
vítězství na mistrovství repub-

liky ve věkové kategorii nad 65 let. 
Na 15. šampionátu veteránů, který 
se konal v Klatovech, si velký úspěch 
připsal tým nesoucí název Urnový háj 
Radotín. Basketbalisté prošli celým 

při koncertech a  dalších kultur-
ních akcích. „Radotínských akcí se 
účastníme rádi, protože mají úro-
veň a návštěvníci jsou vesměs velmi 
milí,“ uvádí Robert Chládek. Nej-
větší zájem podle něj bývá o  světlé 
výčepní pivo MMX. „Pro radotínské 
Havelské posvícení pak vaříme speci-
ální várku, radotínské speciály mívají 
vždy obrovský úspěch,“ prozrazuje 
Robert Chládek.

Kdo se zastaví přímo v  Letech 
v  pivovaru MMX, může ochutnat 
světlé výčepní pivo, ležák a některé ze 
dvou dalších sezonních piv, kterých 
mají během roku v  nabídce 14 růz-
ných druhů. 

(red)

turnajem bez jediné prohry a  v  dra-
matickém finále porazili díky odpo-
vědné obraně a  důsledné organizaci 
hry o  jediný bod družstvo startující 
pod hlavičkou reprezentace České 
republiky. Bronz si z  šampionátu 
odvezl výběr Karlovarského kraje. 

(kys)

Knihovna/sudoku/různé
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Novinky z knihovny pro malé i velké čtenáře
Tipy pro dospělé čtenáře
Výjezdovka / David Urban

Jak vypadá skutečná práce kri-
minalistů v  terénu? Kniha čte-
nářům zajistí bližší pohled do 

práce kriminalistů a především výjez-
dové skupiny. Autor David Urban 
líčí příběhy velice realisticky a  bez 
přikrášlení, proto nečekejte typickou 
detektivku nebo thriller. Dozvíte se, 
jak to vypadá na místě činu a  jaký je 
postup při vyšetřování. Příběhy vás 
zavedou ke zločinům, jako je přepa-
dení, vražda nebo znásilnění. Přestože 
se kniha věnuje temným tématům 
a  občas se v  ní setkáte s  odpudivými 
situacemi, je také protkaná humorem. 
Příběhy vás společně s hlavní postavou 
Edou Braunem vtáhnou do děje, pro-
tože všechny postavy jsou dokonale 
uvěřitelné. Děj povídek je čtivý a  má 
rychlý spád, během zážitků s výjezdo-
vou skupinou se určitě nudit nebudete.

V zemi bílého oblaku / 
Sarah Larková
Úvodní díl třídílné ságy z  Nového 
Zélandu začíná v  polovině 19. stole-
tí vystěhováním dvou mladých žen 
z Anglie na Nový Zéland. Na Novém 
Zélandu je čeká zcela nový život a bu-
doucí manželé, o nichž téměř nic ne-
vědí. Sedmnáctiletá šlechtična Gwy-
neira se má provdat za syna bohatého 
„ovčího barona“ a  o  deset let starší 
guvernantka Helen za farmáře. Jejich 
nová vlast je jim vylíčena jako ráj na 
zemi. Gwyneira s  nadšením hledí na 
krajinu, která jí připadá důvěrně zná-
má, a  těší se na nová dobrodružství, 
zatímco Helena zjišťuje, že Christchu-

rch není městem, 
které očekávala.

Trilogie pokra-
čuje druhým dílem  
„Maorčina píseň“ 
a  třetím „Volání ptá-
ka kivi“. Všechny tři 
díly série stojí za pře-
čtení.

Terapie / 
Sebastian Fitzek
Prvotina krále psy-
chothrillerů je „tak 
napínavá, že se napě-
tím chvějí i  samotné 
stránky“, píše o  této 
knize tisk. Josy, dva-
náctiletá dcera známé-
ho psychiatra Viktora 
Larenze, zmizí za zá-
hadných okolností a  její osud zůstá-
vá dlouho neobjasněný. O  čtyři roky 
později se truchlící otec Viktor stáhne 
do ústraní svého víkendového dom-
ku. Tam ho vypátrá krásná neznámá, 
kterou pronásledují přeludy. V nich se 
stále objevuje malá dívka, která zmize-
la beze stopy stejně jako Josy. Neznámá 
žena dochází k  Viktorovi na terapeu-
tická sezení, která se postupně mění ve 
stále více dramatický výslech…

Jackie a Maria / Gill Paulová
Jackie Kennedyová, Maria Callasová 
a Aristoteles Onassis – drama milost-
ného trojúhelníku.

Po tragické smrti svého manžela je 
Jackie Kennedyová přesvědčena, že už 
nikdy nenajde štěstí, utápí se v  alko-
holu a  úzkostech. Naděje se objevuje 

a  i  zvířátka musejí jít spát. Přichází 
totiž nejlepší část celého večera. Ještě 
než usnou, jejich zvířecí maminky jim 
vyprávějí příběhy plné legrace a dob-
rodružství.

Jezevec Chrujda točí film / 
Petr Stančík a Lucie Dvořáková
Pro nejmenší čtenáře doporučujeme 
sérii příběhů o  jezevci Chrujdovi. 
Když do lesa Habřince jednoho dne 
přiletí z  města papoušek, je z  toho 
velké pozdvižení. Všechna zvířátka 
najednou obdivují jeho krásně pestro-
barevné peří, zatímco jezevec Chrujda 

spolu s  Arim Onassisem a  Jackie se 
zdá, že by mohla začít znovu žít. Ale 
stále je tady operní diva Maria Calla-
sová, která v  Arim našla to, po čem 
celý život toužila. A Maria se své lásky 
rozhodně nehodlá vzdát. Poutavý 
román zachycuje vrcholy a pády dvou 
pozoruhodných a  komplikovaných 
žen, jejichž životy se protnuly překva-
pivým a destruktivním způsobem.

Tipy pro děti
Když se v zoo zhasne / 
Zuzana Hodková a další autoři
Kniha nás zavede do zoo, když se večer 
setmí, poslední návštěvníci odejdou, 

upadá v  přezíravé přehlížení, protože 
má jen černobílý kožíšek. Pak ale do 
lesa přijedou tři černobílí filmaři – 
panda, zebra a  straka – natáčet čer-
nobílý film. A kdo v něm získá hlavní 
roli? No přece náš Chrujda… 

Dále máme pro vás připravená nová 
čísla oblíbených časopisů – Mateří-
doušky, Čtyřlístku, Juniora a Sluníčka.

Zarezervujte si své oblíbené 
knížky a časopisy dřív, než to udělají 
ostatní! 

(MK)

Inzerce

Tým Urnový háj Radotín na mistrovství ČR v Klatovech tvořili (nahoře zleva): 
Makovička, Maur, Drtil, Kysela, Dvořáček, dolní řada: Pavlačka, Růžička

Výběr z knižních tipů na červen

Fo
to

: A
rc

hi
v

Fo
to

: S
ab

in
a 

K
re

jč
í



|10|

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:

Návrat k venkovním akcím: Radotínské mecheche

Akci jako obvykle chystá Kul-
turní středisko U  Koruny ve 
spolupráci s  Městskou částí 

Praha 16. „Druhý ročník této ven-
kovní akce zahájí vystoupení skvě-
lého Divadla Víti Marčíka s  pohád-
kou Šípková Růženka,“ říká Dana 
Radová, vedoucí KS u Koruny. První 
se konal během krátkého rozvolnění 
koronavirových opatření v minulém 
roce. 

Biotop chystá triatlon 
i pravidelné snídaně 

Home food festival pokračuje

Od začátku června mohou ote-
vřít venkovní koupaliště a  od 
půlky měsíce i vnitřní bazény. 

Obě radotínská zařízení spustí pro-
voz spolu s tímto uvolňováním koro-
navirových opatření.

Biotop chystá na letošní léto 
své pravidelné akce. Každé pon-
dělí mohou zájemci o  ranní plavání 
v radotínském areálu posnídat. K dis-
pozici jsou švédské stoly s  bohatým 
výběrem snídaňových jídel. Na pátky 
11. a  18. června připadá na biotopu 
oblíbené grilování ryb. Na tuto akci 
si je nutné předem rezervovat stůl na 
telefonu 774 485 998 nebo na e-mailu 
info@biotopradotin.cz. 

Neděle 27. června je vyhrazena 
milovníkům tance. Koná se swingový 
večer.

Na čtvrtek 24. června připravují orga-
nizátoři spolu s  radotínskou základní 
školou osmý ročník radotínského triat-
lonu pro mládež. Amatérského závodu 
se účastní děti narozené v  letech 2006 
až 2013. Nejdříve poplavou v biotopu, 
následuje cyklistická část na zabezpeče-
ných cyklostezkách po okolí koupacího 
areálu a závod vrcholí během.

Home food festival se už stal 
tradiční a  oblíbenou akcí, 
na které se v  září v  Radotíně 

scházejí milovníci dobrého jídla 
z širokého okolí. I letos si všichni užijí 
příjemnou atmosféru, pohostinnost 
a sousedskou zábavu. Úžasní sousedé 
i  tentokrát navaří svoje speciality 
a pořadatelé se moc těší na nové tváře 
mezi „kuchaři“. 

Sousedé, kteří mají zájem navařit 
pro ostatní, se mohou se svými festi-
valovými gastro nápady hlásit pořa-
datelům do poloviny srpna. Vzhle-
dem k  situaci se Home food festival 
tak trochu vrací ke svým kořenům 
a v roce 2021 se bude konat, v o něco 
menším měřítku, 11. září od 16 hodin 
v  Beach Aréně Radotín. Díky pod-
poře městské části bude i  tento-
krát hrát návštěvníkům kapela a  po 
zkonzumování připraveného jídla 
si mohou všichni užít after party na 
Beachi. 

Novinkou na biotopu je přestě-
hovaná relaxační část, která v  zimě 
slouží uživatelům sauny. Kromě per-
manentek v podobě obvyklých karet 
bude letos možné využít ke vstupu 
čipové hodinky. U  vstupu bude od 
letošního roku k dispozici hned tro-
jice pokladen.

Na červenec a  srpen chystá bio-
top dva termíny dětských příměst-
ských táborů pro děti prvního stupně 
základních škol. Na děti čeká pla-
vecká výuka, vodní hry a  spousta 
sportovních aktivit. Více informací 
lze vyhledat na stránkách www.bio-
topradotin.cz. 

(buč)

Tento rok převzala pořadatel-
ské povinnosti Tereza Dvořáč-
ková, které se můžete přihlásit, 
pokud máte zájem o  aktivní účast 

Program na biotopu
7. 6. .........................Plavání se snídaní

11.6. ................................Grilování ryb

14. 6. ......................Plavání se snídaní

18.6. ................................Grilování ryb

21. 6. ......................Plavání se snídaní

24. 6. ....................Radotínský triatlon

27. 6. ..........................Swingový večer

28. 6. ......................Plavání se snídaní

PROGRAM RADOTÍNSKÉHO MECHECHE
25. června
15.00 .................................................Divadlo Víti Marčíka – Šípková Růženka

16.30 .......................................................................................... Kapela Pro Tebe

18.00 .......................................................................................... Ota Balage band 

19.30 ................................................................................. Olga Lounová & Band    

Poznámka: Program se může kvůli koronavirovým opatřením změnit, 

sledujte internetové stránky www.praha16.eu.

Na biotopu se v červnu koná pravidelný triatlon pro děti a mládež. 
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Tradiční akce je spojená s dobrým jídlem od sousedů.
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na festivalu – na telefonním čísle  
722 191 838 nebo e-mailem na adresu  
terkadvorackova@gmail.com.

(3k)

večera se na pódiu představí zpě-
vačka a herečka Olga Lounová, která 
zde před časem všechny roztančila 
a zaujala svým show s akrobatickým 
výstupem.

Na první červnový víkend připadá 
dvoudenní průvod na počest Karla 
IV., který má začít jako obvykle 
v Radotíně. Zda se tentokrát zástupy 

zbrojnošů a královského doprovodu 
vydají na cestu na Karlštejn, bude 
kvůli koronavirovým opatřením 
jasné až před termínem akce, kte-
rým je sobota 5. června. Více infor-
mací přinesou internetové stránky  
www.praha16.eu nebo facebookový 
profil městské části. 

(buč)

Také druhé pokračování této kul-
turně-společenské akce nabídne 
sérii koncertů. Po pohádce pro 
děti zahraje kapela Pro Tebe. Čle-
nové skupiny hrají také v úspěšném 
Kočovném divadle Ad Hoc. Jejich 
„mafiánská“ opera Zmrazovač baví 
nejen radotínské publikum již něko-
lik let. Následuje koncert uskupení 

Ota Balage band. Jak se do Radotína 
tento hudebník těší? „Koronavirová 
roční přestávka je pro nás vyma-
záním jednoho a  půl roku života, 
který nám nikdo nevrátí. Jsme rádi, 
že můžeme v  Radotíně zahrát,“ 
říká hudebník Ota Balage, který je 
známý například z kapely BSP (Bal-
age, Střihavka a  Pavlíček). Na závěr 

Pokud to koronavirus 
nezmaří, může se ra-
dotínské publikum po 
několikaměsíční pauze 
těšit na venkovní kul-
turně-společenskou 
akci. Bude jí druhý roč-
ník Radotínského me-
cheche, jehož konání 
organizátoři potvrdí v 
týdnu před posledním 
červnovým víkendem.

Hudebník Ota Balage vystoupí se svým bandem.

Zpěvačku a herečku Olgu 
Lounovou radotínské publikum 
dobře zná. V Radotíně oblíbený Víťa Marčík zahraje Šípkovou Růženku.
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