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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,

v březnu bude
v Radotíně opět
rušno. Modernizace železnice
se další etapou
přesouvá
do prostoru nádraží a k rozšíření
podjezdu z Vrážské do Prvomájové
ulice. Začne i rekonstrukce křižovatky pod Korunou. Oba kroky
přinesou určité komplikace, bez
kterých se však nelze posunout
směrem k Radotínu s moderní
železnicí a moderním centrem
městské části.
Dobrou zprávou je, že se daří
koordinovat a skládat za sebe jednotlivé stavby prováděné různými
investory tak, aby na sebe navazovaly a aby neběžely najednou,
což by přineslo větší zátěž pro
každodenní chod Radotína. Po
dokončení nového podjezdu pod
tratí u Horymírova náměstí začíná
avizovaná rekonstrukce křižovatky pod Korunou. Ta zajistí nové
spojení s obchodním střediskem
Berounka, kde sídlí prodejna Albert
či pošta, a s budoucí obchodní třídou v plánovaném Centru Radotín.
Most a napojení musí být hotové
dříve, než se příští rok definitivně
uzavře přejezd Na Betonce.
Stavebními úpravami vzroste
kapacita celé křižovatky pod Korunou, která čelí zvyšujícímu se automobilovému provozu. Studie ukazují, že se množství dopravy na této
křižovatce vrací na hodnoty před
otevřením Pražského okruhu, části
514 mezi Slivencem a Lahovicemi.
Opět vás tedy prosím a děkuji
vám za trpělivost při zvládání překážek, které radotínské stavby přinášejí.
Přeji vám pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

Číslo 3/2021

www.praha16.eu

ZDARMA

Začíná rekonstrukce nádraží

V noci z 12. na 13. března postoupí o kus dál modernizace železnice. Tyto dny přinesou řadu změn
pro chodce i řidiče. Začne také rekonstrukce radotínského nádraží.
Vizualizace: Sagasta
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Nová výpravní budova zaplní proluku mezi stávajícím nádražním objektem a řadou obchodů.

A

uta i pěší se 13. března vrátí
na přejezd v ulici Na Betonce.
Odstartuje poslední etapa jeho
existence v centru Radotína. V polovině příštího roku, až bude hotová
rekonstrukce tunelu na konci Prvomájové ulice, stavební dělníci přejezd
zruší. Chodci poté využijí nově vyhloubený podchod s přímým přístupem
na jednotlivá nástupiště, který propojí
ulice Na Betonce s Vrážskou. Řidiči
budou mít po uzavření přejezdu k dispozici dva nové podjezdy pod tratí
– u Horymírova náměstí a v Prvomájové. Přejezd však čeká ještě letos jedna

delší uzavírka, která je v plánu mezi
1. červencem a 15. srpnem.
Od soboty 13. března stavbaři naplánovali úplné uzavření úzkého tunýlku
spojujícího ulice Prvomájovou a Vrážskou. Pustí se do jeho rozsáhlé rekonstrukce, která přinese rozšíření na dva
jízdní pruhy a zvýšení pro průjezd
hasičů a dalších rozměrných vozidel
záchranářů. Nový tunel budou po jeho
otevření v květnu příštího roku používat nadále i chodci. A proměnou projde celá Prvomájová ulice mezi novým
tunelem a sídlištěm. Dostane řadu
prvků, které povedou ke zklidnění

provozu. Hned na začátku modernizace tunelu čekají řidiče komplikace
na straně Vrážské ulice. Ta zůstane
v blízkosti tunýlku mezi 13. a 24. březnem uzavřená kvůli přepojování plynovodu pro oba jízdní směry.
Velké změny přinese sobota
13. března také na radotínském
nádraží. Stavební firmy se pustí do
rekonstrukce nádražního podchodu,
který se díky výtahům stane bezbariérovým. Na zhruba rok jej nahradí
dočasná lávka nad tratí. Spojí místo
před nádražní restaurací s plochou
vedle parkoviště P+R. Přes něj se

Inzerce

Odebíráte alespoň 2 vozy během 12 měsíců?
Pokud ano, jste fleetovým zákazníkem a máte nárok na zvýhodněné podmínky
při nákupu nových vozidel! Díky našemu fleetovému programu můžete získat
velkoodběratelskou slevu již při odběru dvou nových vozidel za dvanáct měsíců.
Vaši zaměstatnaci mohou čerpat výhod Zaměstnaneckého programu a pořídít
nový vůz ŠKODA se zajímavým cenovým zvýhodněním.
Podrobné podmínky programu Vám sdělí náš fleetový specialista.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 773 303 050, www.femat.cz

VELKOODBĚRATELSKÉ
PODMÍNKY
JIŽ OD 2 VOZŮ

koridorem chodci dostanou na chodník vedoucí k sokolovně.
Kdo odjíždí z Radotína anebo do
něj přijíždí vlakem a nepotřebuje
přecházet na stranu směrem k sokolovně a parkovišti P+R, nebude lávku
potřebovat. Vlaky totiž od 13. března
začnou opět po několika měsících
využívat koleje před nádražní budovou. Ostrovní nástupiště zůstane uzavřeno, vlaky v obou směrech budou
zastavovat na nástupištích před hlavním objektem nádraží.
Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3
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Startuje úprava křižovatky pod Korunou
Nejvytíženější radotínská křižovatka dostane více jízdních pruhů a nový most přes potok. Řidiči budou během stavby
projíždět po vozovce přímo před Korunou.
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Vizualizace: Studio Antoníček

Největší novinkou bude čtvrtá
větev křižovatky, která je důležitá
A
i pro napojení plánovaného Centra
Radotín. Stavbaři ji vybudují naproti
Ě
příjezdu od Černošic, asi 15 metrů
od stávajícího úzkého mostku vedoucího k úřadu v bývalé akumulátorce.
Široký most bude mít tři jízdní pruhy,
potok stavbaři v tomto úseku zatrubní
v délce 30 metrů. „Všechny čtyři části
nové křižovatky
6 dostanou tři jízdní
Ana1 příjezdu a jeden na
H
pruhy. Dva
A
PR
odjezdu
TI v každém směru,“ vysvětluje
S
ČÁ
Miroslav
Čepa ze společnosti D plus,
KÉ
S
T
která
křižovatku
projektovala. InvesS
MĚ
torem
stavby
je
Technická správa
D
A
ÚŘ
komunikací, která se o hlavní silniční
tahy v hlavním městě stará.
Křižovatku budou i po její rekonÁ
K
strukci
řídit semafory. Novinkou
C
I
RL
KA
Rad
bude
tak
zvaný bypass neboli odděotín
ský
lený průjezd pro auta směřující z Čerpoto
k
nošic na Výpadovou a dále do cenVÝP
AD
tra Prahy. Má zajistit plynulou jízdu
OV
Á
auta v tomto nejvytíženějším směru.
E
„Křižovatku bylo nutné kompletně
C
ŠI
NO
zrekonstruovat nejen kvůli napojení
R
Křižovatka dostane nový most a spojení s druhým břehem potoka.
ČE
na chystané Centrum Radotín, ale
především vzhledem k narůstající
březnu začnou přípravné úpravou, která povede ke zvýšení její definitivně uzavře železniční přejezd dopravě. Data ukazují, že touto křipráce na rekonstrukci kapacity. „Práce jsme s investorem v ulici Na Betonce,“ říká radotínský žovatkou projíždí podobné množství
nejvytíženější křižovatky, a správcem komunikací domluvili až starosta Karel Hanzlík. Uzavřený pře- aut jako před otevřením Pražského
kterou využívají řidiči přijíždějící od na dobu po dokončení nového pod- jezd bez nového silničního spojení by okruhu,“ uvádí starosta Karel HanČernošic, od cementárny i ze směru jezdu pod tratí, který se otevřel loni totiž zkomplikoval příjezd k parko- zlík.
Při měřeních, která se uskutečnila
od Výpadové ulice. Hlavní radotín- v prosinci. Zároveň musí úprava kři- višti před Albertem i do lokality Na
před příchodem koronaviru na přeské křížení silnic projde plánovanou žovatky skončit dříve, než se příští rok Betonce.
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lomu roku 2019 a 2020, křižovatku
každý den využilo asi 21 500 vozidel.
„Varianta odklonění aut přijíždějících
z Poberouní na pravý břeh Berounky
s napojením na Strakonickou ulici
není bohužel možná. Neumožňuje
to nová legislativa vymezující aktivní
záplavové zóny a také nesouhlas
dotčených samospráv, přes jejichž
katastry by obchvat vedl,“ vysvětluje
Karel Hanzlík.
Kvůli rekonstrukci křižovatky je
nutné dočasně otevřít vozovku procházející těsně pod Korunou, která
se v ulici Na Výšince napojuje na
hlavní silnici směřující k cementárně.
Křížení před autoservisem projde
dočasnou úpravou, aby policií schválenou objížďku mohly využívat autobusy. „Přestavba křižovatky bohužel přinese kácení dvanácti stromů.
Náhradní výsadba je naplánovaná
v počtu dvaadvaceti nových dřevin,“
říká Karel Hanzlík.
Nové stromy vytvoří základ pro
plánovanou alej vedoucí podél
potoka, která bude zelenou součástí
nového Centra Radotín. Zahradníci
vysazují v posledních měsících nové
stromy po celém Radotíně. Přírůstky
se pohybují ve stovkách kusů nových
stromů. Částečně jako náhrada za
vykácenou zeleň podél rekonstruované železniční trati, dílem jako zcela
nová výsadba.
Petr Buček

Koronavirová pomoc míří nejen na seniory
Foto: Jana Hejrová

R

Radnice zajistila seniorům odvoz na očkování.

adotínská radnice nadále
poskytuje pomoc spojenou
s epidemií nemoci covid-19.
Seniorům během února pomáhala
s registrací na očkování a zájemcům,
kteří nemají jinou možnost dopravy,
zajistila transport do očkovacích center a poté zpět domů. Pokračovala také
distribuce dezinfekčních prostředků.
V lednu radnice změnila zavřenou knihovnu na místo, kde úředníci
pomáhali seniorům starším 80 let
s přihlášením na očkování. Jakmile bylo během února jasné, že se
knihovna vrátí k částečnému provozu,

přesunulo se registrační místo do prostor úřadu (do bývalé akumulátorky
na náměstí Osvoboditelů). Zájemci
o pomoc s registrací k vakcinaci mohli
úřad navštívit v úterý nebo ve čtvrtek, mimo úřední hodiny pro běžnou
veřejnost. Ve stejné dny úřad na svém
dvoře otvíral kontejner, u kterého si
občané Radotína vyzvedávali dezinfekční prostředky. Zároveň pokračovala opakovaná rozvážka dezinfekce
místním, především stravovacím,
službám a volnočasovým organizacím.
Nejvíce seniorů nad 80 let, kterým
radnice zajistila převoz na očkování

a zpět, patří mezi klienty pečovatelské
služby. „Těm, které nemohli na vakcinaci odvézt členové jejich rodiny,
jsme zajistili dopravu do nemocnice
Na Homolce,“ říká Ivana Krásná,
vedoucí Pečovatelské služby Praha-Radotín. Nabídku na převoz do očkovacího centra do půlky února využily
dvě desítky seniorů, z toho 15 klientů
pečovatelské služby.
Aktuální informace o výdeji dezinfekce a možnostech registrace na očkování je možné vyhledat na internetových stránkách www.praha16.eu.
(red)

Seriál Radnice

10. díl seriálu Radnice: Stavby, doprava a ekologie
Jubilejní desátý díl seriálu Radnice představuje největší část radotínského úřadu, kterým je Odbor výstavby, dopravy a životního
prostředí. Jak jeho název napovídá, zastřešuje širokou paletu činností – od veškerých stavebních záležitostí spojených nejen
s Radotínem, ale také s okolními městskými částmi, přes dopravní agendu až po vše, co souvisí s životním prostředím.

„O

dbor vznikl před 14 lety
při organizačních a personálních změnách, zásadně jsme tehdy zjednodušili organizační strukturu úřadu a došlo ke
snížení počtu zaměstnanců i vedoucích pracovníků,“ říká na adresu odboru čítajícího 19 pracovníků Pavel
Jirásek, tajemník radotínského úřadu.
Jeho největší skupinu tvoří 13 úředníků úseku výstavby, čtyři pracovníky má oddělení životního prostředí
a dva kolegové mají v péči oddělení
dopravy. Úsek výstavby sídlí na dvou
místech – v Radotíně a na Zbraslavi.
Stejně jako oddělení dopravy a životního prostředí totiž vykonává státní
správu nejen na území Radotína, ale

také na Zbraslavi, ve Velké Chuchli,
v Lipencích a Lochkově.
Tady je dobré připomenout, co znamená „výkon státní správy v přenesené působnosti“. Vybrané úřady (ty
s přenesenou působností) převzaly
v roce 2003 práci tehdy zanikajících
okresních úřadů a staly se prodlouženou rukou státu na lokálních úrovních. Patří mezi ně také Úřad městské části Praha 16. Ten proto kromě
Radotína v některých záležitostech
pečuje i o okolní části Prahy, v ostatních jen o radotínské území. „Není to
ale tak, že by starosta Radotína nebo
radotínské zastupitelstvo rozhodovali o tom, co se bude či nebude stavět
v Chuchli nebo na Zbraslavi. To má na

starost příslušný odbor, který vykonává státní správu a řídí se výkladem zákonů stanovených státem,“ vysvětluje
Pavel Jirásek. Mylné jsou proto nářky
některých občanů, které se objevují na
sociálních sítích, kde se lze například
dočíst: „Proč nám Radotín zakazuje
novou cestu?“ Nesouhlasné stanovisko patrně v takovém případě vynesl
úředník zastupující zájmy státu.
Co konkrétně mají na starost jednotlivé části Odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí? Úsek výstavby
mimo jiné vydává územní rozhodnutí
a stavební povolení, územní souhlas
a ohlášení stavby, povoluje užívání staveb nebo vykonává kontrolní prohlídky
na stavbách. Oddělení dopravy vydává

stanoviska a vyjádření ke stavbám, povoluje uzavírky místních komunikací
a také například stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu spočívající
v umístění trvalého a přechodného dopravního značení. Oddělení životního
prostředí je speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl, povoluje
kácení dřevin, odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydává rybářské
i lovecké lístky a také stanoviska a vyjádření ke stavbám.
„Z velkých akcí, které jsme například v posledních letech řešili, lze
uvést stavbu silničního okruhu, protipovodňových zdí i rozsáhlou bytovou
výstavbu ve všech městských částech,“
uvádí Lenka Böhmová, vedoucí od-

boru, a dodává: „Oddělení dopravy se
právě nyní hodně věnuje opatřením
spojeným s modernizací železniční
trati, hlavně v souvislosti s projednáváním a povolováním dopravních
opatření na území Radotína, Velké
a Malé Chuchle.“ Pracovníci oddělení dopravy řeší dopravní opatření
související se stavbou chuchelského
obchodního areálu, kde bude stát Lidl
a KFC. „Oddělení životního prostředí
v poslední době ve zvýšené míře zaměstnává problematika kácení stromů
podél Berounky a spolupráce s Městskou částí Praha 16 při plánování nové
výsadby na území Radotína,“ uzavírá
Lenka Böhmová.
(red)
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Nádraží

Pokračování ze str. 1

Radotín bude mít novou budovu pro cestující
Správa železnic už nepočítá s historickou budovou nádraží. Ponechá si její přístavbu, kterou rozšíří o zcela nové odbavovací
prostory.

„H

Vizualizace: Sagasta

lavní historickou nádražní
budovu nám Správa železnic nabídla, o její koupi
vedeme jednání. Přemýšlíme o budoucím využití tohoto domu. Hodila by
se například jako sídlo městské policie
a úřadu práce. Strážníci i pracovníci
této instituce spadající pod Ministerstvo
práce a sociálních věcí dnes sídlí v nevyhovujících prostorech,“ říká radotínský
starosta Karel Hanzlík. Vedení radnice
zároveň věří, že přítomnost městské
policie by pozitivně ovlivnila situaci
v okolí nádraží, autobusových zastávek
a bývalého hotelového domu.
Nová výpravní budova vyroste mezi
současnou přístavbou nádraží a řadou
obchůdků lemujících Vrážskou ulici.
Nabídne prostory pro cestující –
pokladny, čekárnu, toalety, vstup do
nádražního podchodu a komerční
prostory pro prodejnu a malou
kavárnu.
O finální podobě nové výpravní
budovy Správa železnic zatím neroz-

Vizualizace: Sagasta

Na rohu nové nádražní budovy má být kavárna, stavba dostane skleněné průčelí.

hodla. „Jednalo se o několika návrzích,
nejblíž k realizaci má varianta s proskleným průčelím směrem do Vrážské. Snahou investora je postavit novou budovu
do konce roku 2022,“ uvádí místostarosta Radotína Miroslav Knotek. Správa
železnic počítá s tím, že nejvíce lidí
bude k novému nádražnímu objektu
přicházet po přechodu pro chodce přes
Vrážskou ulici. Další využívanou trasou se stane přístup od nového podchodu, který využijí například obyvatelé
nového sídliště a také budoucího Centra
Radotín. Nové první nástupiště povede
za řadou obchůdků ve Vrážské ulici.
Výpravní budova bude přízemní
a zakryje přístup do zrenovovaného
nádražního podchodu. Cestujícím
nabídne pokladny a čekárnu. Přístup
k toaletám povede přes turniket s platebním terminálem pro hotovostní
i bezhotovostní platby. V objektu by se
měly objevit také komerční prostory
například pro pekárnu a kavárnu.
(buč)

ZEPTEJTE SE NA MODERNIZACI TRATI
Vedení městské části spolu se Správou železnic chystá na 3. března další debatu
s občany na téma modernizace trati v Radotíně. Jelikož koronavirová opatření
neumožňují uspořádat setkání podobné těm, která se na začátku celé stavební
akce konala v aule základní školy, odehraje se debata o dalších etapách stavby
na internetu. Zájemci budou moct klást zástupcům Správy železnic, projektantům
a vedení radotínské radnice otázky k tématu (e-mailem na debata@praha16.eu)
a dočkají se rychlých odpovědí. Debata se uskuteční 3. března od 17 hodin. Odkaz
na živý přenos uvádějí internetové stránky městské části www.praha16.eu.
(red)

Výpravní budova se napojí na původní stavbu.

Komentáře

Jak hodnotíte průběh modernizace trati v Radotíně?
KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ PRO CESTUJÍCÍ
odernizace trati postupuje
podle dohodnutých a oznámených termínů. To je určitě dobrá zpráva. V březnu se přitom posune
zase o kus dál, stavební firmy se pouštějí do rekonstrukce prostoru nádraží.
Vznikne tam nový bezbariérový podchod a kousek od stávajícího přejezdu
také druhý podchod, spojující obě centrální části Radotína. Na stránkách těchto novin si můžete prohlédnout novou
podobu výpravní budovy na nádraží,
věříme, že se obyvatelům Radotína
bude líbit. Určitě přinese nesrovnatelně větší komfort, než nabízela čekárna
a další zázemí ve staré nádražní budově.
Líbilo by se nám, kdyby v této historické budově nakonec sídlila naše městská
policie, která by získala zajímavé prostory a přinesla by více klidu a pořádku
v prostoru zastávek, nádraží a hotelového domu. Nyní pokračují jednání o jejím
odkupu z majetku Správy železnic.
S modernizací trati souvisí také načasování rekonstrukce křižovatky pod
Korunou. Průjezd tímto místem bude
letos kvůli stavebním pracím komplikovanější, jedná se však o nezbytnou
záležitost. Moderní křižovatka přinese
komfortní spojení s parkovištěm před
Albertem a hlavně s chystaným Centrem Radotín. Navíc plynuleji odbaví
rostoucí množství aut, která tudy projíždějí. Vše se musí stihnout dříve, než
příští rok dělníci definitivně uzavřou
přejezd U Portlandu, jelikož by jinak
lidé přijíždějící na nákup či na poštu
museli složitě projíždět přes Prvomájovou a ulicí Na Betonce, čímž by zde

M

zvyšovali dopravní zátěž.
Rekonstrukce železniční trati se dostává do své druhé poloviny. Až všechny komplikace spojené se stavbou
skončí, bude Radotín protínat tišší trať
s komfortním zázemím pro cestující.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

RADOTÍN SMĚŘUJE K MODERNÍ
ZMĚNĚ
Pozitivní zprávou je, že Správa železnic
dodržuje i přes složitost této doby termíny. Je vidět, že spolupráce městské
části na této historicky největší stavbě
přináší pozitiva. Negativní stránkou je
samozřejmě dopad do běžných denních situací našich občanů, ale efekt
po dokončení optimalizace bude dostatečným bonusem pro všechny.
Dlouho odkládaná rekonstrukce trati
do Berouna v naší části je v polovině.
Informovali jsme se u vedení stavby
a zástupců městské části ohledně všech
doprovodných staveb, které budou realizovány ve prospěch Radotína. Za
největší plus považujeme budoucí bezbariérové propojení z ulice Na Betonce do tunýlku u restaurace Rozmarýn
a výstavbu nové nádražní budovy. První stavba přinese maximální bezpečnost pro cestu do školy pro děti z centra
a druhá zajistí komfortní veřejný prostor pro cestující. Cyklověž, nový podchod z Betonky nebo záměr odkupu
staré nádražní budovy jsou jen plusy,
které budou ve prospěch budoucnosti
Radotína. Negativní zprávou je, že se
další etapa rekonstrukce do Černošic

odkládá na rok 2027. Důvodem je nedohoda v oblasti Černošic a komplikace při projednávání projektu. Další
etapa tak bude pouze od Mokropeského mostu do Karlštejna. Pro Radotín je
to komplikace, protože se stavební ruch
na trati vrátí za pět let do západní části
Radotína a bude to komplikovat dopravu. Je vidět, že se asi černošičtí zástupci
nedohodli s investorem na úplné podobě rekonstrukce, jak je občas prezentováno opačně některými politickými
subjekty jako vítězství samosprávy při
vyjednávání. Ale už si pomalu zvykáme na prohlášení, která nemají faktický
podklad a validitu, ale značnou míru
iracionality, jako je například hodnocení stavebních projektů nebo údajné
neprozíravosti v případě zbourání nádražního skladu. Naším cílem je spolupracovat v rámci komunální politiky
ve prospěch Radotína a pracovat s konkrétními daty a skutečným stavem.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

PTEJME SE OBČANŮ, CO
SKUTEČNĚ CHTĚJÍ
Marně nad stejnou otázkou napotřetí
přemýšlím, zda se něco tentokrát změnilo natolik, abych odpověděl jinak.
Inu, změnilo i nezměnilo. Že celá ta
veliká stavba dosud běží v řádných termínech a tak se Radotín postupně zbavuje těch nejnepříjemnějších omezení,
je nepochybným úspěchem. Nový viadukt je pro Radotín jistě změnou k lepšímu. Prostou skutečnost dobře běžící
stavby bychom ale neměli en bloc po-

važovat za úspěch Radotína. Stavba, tak
jak byla navržena, vyjednána, schválena a jak je teď realizována, je totiž pro
Radotín monumentálním neúspěchem. Ve srovnání s tím, co si dovedli
vyjednat a prosadit třeba v Černošicích, jsme na tom bídně. Až vychladne budovatelské nadšení, shledáme, co
jsme dostali a oč jsme přišli. Neomluvitelnou hloupostí a násilím na těch zbytcích historie, které ještě máme, bylo
zbourání nádražního skladu. Kdokoli
jen se špetkou fantazie by s takovou budovou dokázal pravá kouzla – my jsme
ji zbourali a ještě to vandalství vydáváme za úspěch. Trať v nové podobě už
nebude rovnocennou součástí města,
ale neprůhlednou a téměř nepřekročitelnou bariérou. Ale co jsme si vyjednali, to máme; marno plakat nad rozlitým
mlíkem. Příště bychom se měli zabývat
něčím jiným, kde ještě úspěchu dosáhnout lze: co třeba developerské projekty u Slavičího údolí? Co třeba absurdní megalomanská sjezdovka, pro niž
radotínská ODS nadšeně zvedla ruku?
Co třeba skutečná podoba chystaného
Centra Radotín? Je toho dost, na co se
nás ani občanů nikdo neptá.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

MODERNIZACE TRATI – A CO DÁL?
Počátkem roku vstoupil projekt optimalizace trati do své druhé poloviny.
Termíny se daří plnit dle očekávání,
a samotný průběh tedy nelze hodnotit
než pozitivně, přinejmenším z hlediska času. S potěšením lze konstatovat,

že uzavření podjezdu u Horymírova
náměstí je za námi a žádné srovnatelné omezení nás již nečeká. Negativa se
stavbou spojená doléhají na všechny –
a jsem přesvědčen, že příležitostí k jejich zhodnocení měl, a ještě bude mít,
každý z nás víc než dost.
O to více je s podivem, že jsme potřetí za rok tázáni na tutéž otázku,
zatímco k diskusi se nabízí podstatnější témata. Jako obvykle jim patrně
bude pozornost věnována, až když
budou hotovou záležitostí, nebo vůbec – např. proběhlo stavební řízení
parkovacího domu v Prvomájové ulici – objemné stavby v blízkosti centra,
která byla mnohde zmiňována, ovšem
nikdy adekvátně představena...
Vedení radnice jedná o odkupu
nádražní budovy za účelem přesunutí části úřadu, což popírá hlavní
argument pro stavbu nové budovy –
centralizaci všech pracovišť na jedno
místo...
Počátkem února podpořil pražský
výbor pro územní plánování záměr
výstavby sjezdovky a sportovního
areá
lu Lahovice. Ačkoli vedení radotínské radnice v srpnových novinách Prahy 16 uvedlo, že se o tomto
projektu nerozhodovalo, bylo souhlasné stanovisko ZMČ Praha 16 součástí
podkladových materiálů. O projektu
bude dále rozhodovat zastupitelstvo
hlavního města...
Domnívám se, že taková témata je
třeba přednostně diskutovat – ne pouze hodnotit současnost či minulost...
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Z Radotína

Jak je to s krytou sjezdovkou pro lyžaře?
Foto: Deco Group

Do médií se vrátilo téma sjezdovky a dalších nových sportovišť na pomezí Radotína a Chuchle. V jakém stavu jsou úvahy
o jejich realizaci?

O žádném konkrétním návrhu sportoviště zatím zastupitelé nerozhodovali. Ani o tomto od projekční kanceláře Deco
Group.

„Z

atím se nejedná o ničem
jiném než o povaze a funk
čnosti pozemků v dané lokalitě. Radotínské zastupitelstvo loni
souhlasilo s tím, aby se zanedbané území, na němž se nacházejí tisíce a tisíce
kubíků nelegální navážky, v budoucnu
využilo pro sportovní a rekreační účely. V podobném duchu se letos v únoru vyslovil pražský Výbor pro územní
rozvoj. O žádném konkrétním projektu zatím ani radotínští, ani pražští
zastupitelé nehlasovali,“ vysvětluje radotínský starosta Karel Hanzlík.
Vizualizace možné sjezdovky a dalších sportovišť zpracovala projekční
kancelář Deco Project. Podle ní by se
do lokality mezi chuchelským závodištěm a sklady pivovaru Staropramen hodilo umístit krytou sjezdovku,
sportovní multifunkční halu a další

zázemí pro běžkaře, cyklokrosaře,
hokejisty nebo inline bruslaře. „Ačkoliv to z médií a sociálních sítí může
působit tak, že zastupitelé hlasovali
o tomto konkrétním projektu, opak
je pravdou. K jakémukoliv projektu
na tomto území se můžeme vyjádřit
až tehdy, kdy dostaneme na stůl jeho
podrobnou a zcela konkrétní podobu.
To se zatím nestalo,“ vysvětluje místostarosta Radotína Miroslav Knotek.
Projekt, jenž v budoucnu na území mezi závodištěm a sklady pivovaru vznikne, se bude muset vypořádat
s tím, že se nachází v záplavové oblasti. Další překážkou může být ochranné
pásmo drah, které odpovídá stavební
uzávěře. Radotínská ani chuchelská
radnice nejsou majiteli dotčených pozemků.
(red)

Blíží se termín poplatků za psy Poradna pro problémy s exekucemi nebo výživným

D

ržitelé psů musí do 31. března
uhradit místní poplatek za svého
psa. Zaplatit je možné hotově nebo
platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře číslo 1 (v pondělí
a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin).
Další možností je úhrada poštovní
poukázkou prostřednictvím České
pošty nebo bezhotovostním převodem na účet České spořitelny číslo
19-2000861379/0800. K identifikaci

platby je nutné použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku. Poštovní poukázky k úhradě tohoto poplatku radotínská radnice nerozesílá.
Majitelé rodinných domů vlastnící psa zaplatí 300 korun (za druhého
a dalšího 600 Kč), obyvatelé bytů pak
1500 Kč (za každého dalšího 2250 Kč).
Slevu mají senioři, kterým je účtován
poplatek 200 korun (300 korun za dalšího psa). Poplatky přesahující 600 korun
je možné hradit ve dvou splátkách.
(red)

Foto: Petr Buček

Tabule informuje o odjezdech vlaků i autobusů

U

autobusové zastávky Nádraží Radotín „D“ (směr Zbraslav, Smíchovské nádraží) je
nová informační tabule, která přináší

S

polečnost Proxima Sociale, která mimo jiné provozuje Klub
Radotín, nabízí také služby občanské poradny. Poradenství se týká
například dluhů a exekucí.
Často se například stává, že dojde
k souběhu exekucí a klienty zajímá
možnost oddlužení. Takový je i případ
pana Petra, který se na poradnu obrátil
na sklonku loňského roku. Jeho situace byla následující: Pan Petr je muž ve
středním věku, který se ocitl v dluhové pasti. Po narození syna nevystačili
s přítelkyní finančně na zajištění rodiny, a tak si vzali půjčky. Společně by
měli šanci je splatit, ale rodina se bohužel rozpadla a pan Petr rázem musel

platit výživné a do toho sám splácet
půjčky. S první exekucí mu z výplaty
začala zbývat jen nezabavitelná částka,
a tak přestal být schopen platit další
závazky.
Občanská poradna Proxima Sociale pro pana Petra vypracovala insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení. Návrh předala
k soudu a ten panu Petrovi oddlužení povolil. Jeho exekuce přestaly být
vymáhány.
Na poradnu se je v současné situa
ci nejlepší obrátit prostřednictvím
telefonu, e-mailu nebo formuláře na
webu. Nabízí také poradenství v otázkách rodinného práva – nejčastěji se

zaměřuje na výživné na nezletilé děti
a jeho vymáhání. Výjimečné nejsou
ale ani dotazy na rozvod a styk s dětmi
po něm. Proxima Sociale radí i v oblasti nároku na sociální dávky, při
dědickém řízení nebo v oblasti spotřebitelského práva a uzavírání kupních
smluv. V současné době řeší i témata
spojená s koronavirovou pandemií,
jako například možnosti dosažení na
kompenzační bonus či oblast ošetřovného.
Občanskou poradnu je možné kontaktovat na telefonním čísle 241 770
232 nebo prostřednictvím e-mailu
poradna@proximasociale.cz.
(ps)

Knihovna se vrátila k omezenému provozu

O
informace o odjezdech autobusů i vlaků. Tabule je součástí postupné modernizace radotínských zastávek.
(red)

d půlky února si je zase možné
v radotínské knihovně půjčit či
vrátit knihy. Kvůli bezpečnosti
bude vše probíhat bezkontaktně.
Knihy je nutné si předem zarezervovat, a to buď v internetovém online katalogu, nebo telefonicky na čísle
234 128 463. Další možností je vhození
vzkazu do poštovní schránky knihovny. V něm je třeba uvést jméno a názvy
a autory knih, o které má čtenář zájem.

Pro samotné vyzvednutí či vrácení
knih je nutné se telefonicky objednat
na konkrétní datum a čas. Výdej knih
probíhá vždy v pondělí a ve středu
od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Vrátit knihy je možné taktéž v předem
domluveném termínu do krabic ve
vstupní chodbě do knihovny.
„Žádáme naše čtenáře o dodržování pravidel bezkontaktního výdeje
a vrácení knih. Nejdříve se telefonicky

ohlaste na čísle 234 128 463, vyčkejte
venku, než knihovnice přinese knihy
a položí je na stolek,“ žádá vedoucí knihovny Sabina Krejčí a dodává:
„Poté co knihovnice odejde, otevřete
dveře a vezměte si připravené knihy
a do připravených krabic dejte knihy,
které vracíte. V prostoru knihovny se
nezdržujte déle, než je nutné, vstupujte jednotlivě.“
(kni)

Golf pro Prahu 16 začne v dubnu, nabídne lekce zdarma

A

čkoliv to za dveřmi ještě možná nevypadá, Prague City Golf
již otevřelo své brány. A tím je
tu i velká šance pro vás, kteří se s golfem chcete seznámit. Stačí vám k tomu
poměrně málo – chuť, sportovní oblečení a dobrá nálada! A pokud si k sobě
vezmete své blízké, tak to bude zábava
ještě větší.
Od 4. dubna máme pro vás každou
neděli od 10 hodin přichystané v našem resortu seznámení s golfem. Je
určeno jak pro úplné začátečníky, tak
i pro ty, kteří již s golfem mají svou
zkušenost. Těšit se můžete na to, že
po pár lekcích, které povedou naši
trenéři a jsou pro vás zdarma, budete
vědět, jak uchopit správně golfovou
hůl, jak švihnout a samozřejmě také
zažít příjemný pocit z hezky odpáleného míčku, který letí tam, kam
chcete. Dozvíte se také něco málo
o historii golfu, vybavení, o tom, jak
se na hřišti chovat, pravidlech nebo
způsobu hry.

V Prague City Golf pro nás není
golf jen o odpalování míčků na cvičné louce. Rádi bychom vás proto také
vzali „za oponu“ našeho resortu, takže
dostanete možnost se například svézt
na profesionální sekačce, kterou připravujeme hřiště. Mimochodem, máte
představu o tom, kolik strojů a greenkeeperů se stará o naše hřiště? Na to
vše dostanete odpověď v průběhu pěti
nedělních dopolední.
Nemáte vybavení? Nevadí! Na
všechny tréninky zájemcům půjčíme
golfové hole a poskytneme tréninkové
míče. Po získání golfových základů na
vás v rámci této golfové ochutnávky
čeká možnost zahrát si na unikátním
puttovacím hřišti – Himálajích nebo
na hřišti Chip&Putt, kde budete moct
v praxi zjistit, co vás náš seznamovací
kurz naučil.
Pevně věříme, že vás golf chytne za
srdce tak jako nás všechny. Jednotlivá nedělní dopoledne na sebe budou
nezávazně navazovat, nicméně pokud

zrovna nebudete moct někdy dorazit,
nevadí. Důležité je přijít nasát atmosféru a golf si jednoduše vyzkoušet.
Nebojte, nebudeme vás zkoušet jako
ve škole!
Pro všechny, kteří absolvují alespoň
jedno společné seznámení s golfem
a rozhodnou se do něj proniknout
ještě víc, máme připravenou speciální nabídku, která plynule naváže na
úvodní skupinové lekce.
V tréninkovém „Začátečnickém
kurzu pro Radotíňáky“ na vás čeká
deset hodinových lekcí ve skupině,
kde se naši trenéři budou věnovat
maximálně čtyřem z vás. Na konci budete mít možnost získat vlastní „golfový řidičák“, který vás bude
opravňovat ke hře kdekoliv na světě!
Ani tímhle ale naše golfová nabídka
pro vás, obyvatele Radotína a blízkého okolí, nekončí. Protože jsme
přesvědčeni, že se mezi vámi najdou
ti, kteří golfu opravdu propadnou,
nabídneme vám možnost zvýhodně-

GOLF PRO ŠESTNÁCTKU
Kdy: 4. 4. až 2. 5. 2021, každou neděli od 10 hodin
Kde: Driving Range Prague City Golf (naproti vchodu do Lipenecké tržnice)
Cena: Zdarma (vč. zapůjčení vybavení)
Pro koho: Obyvatelé Radotína a okolí s rodinami/přáteli

né hry na našem hřišti. Ale o tom až
příště! Teď si zapište do svých diářů
datum 4. dubna, kdy je naplánována
první neděle v našem resortu.
A zapisujte nejen do svých diářů –
důležité je totiž také vyplnit formulář
na www.praguecitygolf.cz, kde nám
dejte vědět, kolik vás přijde! Věříme, že nám doba dovolí naše setkání
uskutečnit i tehdy, pokud budou trvat
vládní pandemická opatření. Právě
proto je moc důležité se registrovat
na webu, abychom mohli vše připravit tak, abyste se u nás cítili nejen pohodově, ale také bezpečně.
(mej)

ORDINAČNÍ HODINY
MUDR. OLGY JANATOVÉ
Vážení čtenáři, v minulém vydání
Novin Prahy 16 jsme v přehledu
radotínských lékařů neuvedli kompletní ordinační hodiny MUDr. Olgy
Janatové. Správné údaje jsou:
po......... 7–13 hod.
út..........10–13 (obj.) a 13–18 hod.
st.......... 7–13 hod.
čt..........10–13 (obj.) a 13–18 hod.
pá......... 7–13 hod.
(red)

|5|

Sčítání lidu

Sčítání lidu bude letos hlavně elektronické
Foto: Petr Buček

Sčítání lidu, domů a bytů začne v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 2021. Jednoduše a bezpečně přes internet
se lidé sečtou mezi 27. březnem a 9. dubnem. Následovat bude papírové sčítání pro ty, kteří formuláře nevyplní elektronicky.

Sčítací formuláře dostanou jen ti, kteří je nevyplní po internetu.

„S

čítání online je vzhledem
k současné epidemické
situaci jednoznačně nejbezpečnějším a také nejrychlejším
způsobem, jak se sečíst. Vylučuje
totiž kontakt se sčítacími komisaři,
kteří budou roznášet listinné sčítací
formuláře těm, kteří se z nějakého
důvodu nesečetli online,“ říká Marek
Rojíček, předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ). Činnost sčítacích
komisařů při terénním došetření
mezi 17. dubnem a 11. květnem bude
v součinnosti ČSÚ a České pošty

upravena tak, aby došlo k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Statistici budou průběžně monitorovat
aktuální epidemickou situaci a reagovat na její možné dopady do příprav
a průběhu sčítání.
„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. Online sečíst se můžete pohodlně
z domova, i když budete třeba zrovna
v karanténě.
Sčítáme se proto, aby byly dostupné
údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho
rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách
v celostátním pohledu i v nejmenším
územním detailu. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například
při plánování dopravy, kapacit ve
zdravotnických zařízeních, domovech
pro seniory nebo školkách i při tvorbě
územních plánů či výjezdech hasičů.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná
jednou za deset let. Tato perioda je považována za přijatelné období k tomu,
aby se shromážděná data dala využívat
při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším
územním celku. Sčítání se na našem
území koná pravidelně už od roku
1869. To zatím poslední proběhlo před

deseti lety, v roce 2011. V uplynulých
150 letech se sčítání lidu v desetiletém
intervalu nekonalo pouze jednou –
v období druhé světové války.
První československé sčítání proběhlo přesně před sto lety, v roce 1921.
Sčítání v samostatné České republice se v roce 2021 uskuteční potřetí.
A nesčítáme se pouze u nás. Na základě rozhodnutí Organizace spojených
národů (OSN) plánuje provést sčítání
v roce 2021 na svých územích celkem
55 států. V Evropské unii letos pro-

běhne sčítání i přes nelehkou situaci
dokonce ve všech jejích členských zemích.
„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost
mohla fungovat, aniž by o sobě měla
ucelené informace. Proto se sčítání
v různých podobách provádí už od
starověku, a to po celém světě, od
nejchudších zemí po ty ekonomicky
nejvyspělejší,“ vysvětluje Marek Rojíček.
(čsú)

JAK NA SČÍTÁNÍ
Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online. 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.

Sčítáme se, aby jezdilo víc vlaků nebo byla místa ve školce

P

řinášíme tři důvody, proč je
důležité vyplnit sčítací formulář. Ať už elektronicky, nebo
papírově.

Chcete dostatek míst ve
školkách a v domech pro
seniory?

Na nedostatek školek dlouhodobě
upozorňují nejen rodiče, ale i veřejné
a nevládní neziskové organizace.
V podobné situaci jsou i služby péče
o seniory. Klíčovou roli při hledání
řešení v oblasti sociální péče mají
data ze sčítání lidu. Díky nim lze
s dostatečným předstihem odhadnout, kolik dětí, kde a za jak dlouho
pytlicek-inzerce-105x60-c.pdf
1
by mohlo
do školek nastoupit, stejně
jako kde a jak skutečně bydlí senioři.
Sčítání může být impulsem jak pro
samotnou výstavbu školek, domovů
Inzerce

důchodců nebo hospiců, tak i pro
plánování služeb či pro potřebnou
úpravu dopravních spojů v konkrétní
lokalitě. „Stárnutí obyvatel přikládá
váhu i dalším faktorům, které bývaly
dříve okrajové, například bezbarié
rovost. Tím se myslí třeba i to, na
jak dlouho je na semaforu nastavená zelená. Více se přemýšlí nad
tím, jak daleko je pošta, doktor nebo
obchody,“ potvrzuje sociolog Tomáš
Soukup, který se léta věnuje výzkumu
trhu, marketingovým průzkumům
a sociologickým výzkumům.

Chcete, aby jezdily vlaky
tehdy, kdy potřebujete?

10.02.21
Proč

18:57z nádraží odjíždí právě
vlak
v 9:16 a ne o minutu dříve? Za na první
pohled jednoduchou informací o času
odjezdu v jízdním řádě se skrývá

obrovské množství vstupních dat.
V potaz se musí brát požadavky jednotlivých dopravců i omezená kapacita železničních tras. Klíčové však
zůstává zajištění dopravní obslužnosti
vzhledem k potřebám občanů. A právě
tyto potřeby mapuje sčítání lidu.
„České dráhy zajišťují pro stát i kraje
železniční dopravu v závazku veřejné
služby. Součástí jejich objednávky jsou
také konkrétní počty a časové polohy
vlaků na jednotlivých tratích. Při jejich
plánování vycházejí objednatelé ze
znalosti potřeb a mobility obyvatel. Při
přípravě dopravních modelů a zpracování objednávky spojů tak mohou být
využita i praktická statistická data ze sčítání obyvatelstva,“ říká Jiří Ješeta, člen
představenstva a náměstek generálního
ředitele Českých drah pro obchod.

Sesbíraná data
zachraňují životy

Sčítání 2021 napomůže složkám integrovaného záchranného systému
v jejich práci. Záchranáři potřebují
spolehlivá data ze sčítání k určení
koeficientu nebezpečí nebo strategie
zásahu.
Při plánování sítě výjezdových
základen zdravotnické záchranné
služby se vychází z několika kritérií,
včetně počtu obyvatel v dané lokalitě. Tato kritéria pak, s ohledem na
velikost obce, určují rozložení a počet
výjezdových základen na území kraje.
„Dostupnost zdravotnické záchranné
služby je dána zejména plánem
pokrytí území kraje výjezdovými
základnami zdravotnické záchranné
služby. Počet výjezdových zákla-

den a jejich rozmístění jsou závislé
na demografických, topografických
a rizikových parametrech jednotlivých lokalit a zohledňují i poskytnutí
zdravotnické záchranné služby na
území sousedících krajů,“ říká Marek
Slabý, prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR.
Statistické údaje ze sčítání jsou
důležité i pro hasičský záchranný sbor.
Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné
zdi, z jakého materiálu jsou domy
postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny, jak je dům vysoký, resp. kolik
má pater. Tato data společně s daty
z jiných zdrojů tvoří dohromady databázi, která pomáhá hasičům v jejich
rozhodování.
(čsú)

CHCEME OPĚT
SLYŠET, JAK BYLO
VE ŠKOLE?
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 1

08.02.21 14:17

á
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Inzerce/sudoku

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

až - 20 %

Terasy
ze sibiřského modřínu

100 Kč/bm
s DPH
Spodní 1, Praha 5 - Lahovice

woodcote.cz

Úroveň: Lehká
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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

SPRÁVA A ÚDRŽBA
RODINNÉHO DOMU V RADOTÍNĚ
HLEDÁM OSOBU NA SPRÁVU A ÚDRŽBU
RODINNÉHO DOMU SE ZAHRADOU V PRAZE 5
DROBNÉ OPRAVY, ZAŘIZOVÁNÍ, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE
I ZA POMOCI TŘETÍCH OSOB
NENÍ POTŘEBA SOUSTAVNĚ – MĚSÍČNÍ PAUŠÁL MOŽNÝ

Info: Pavel Sedláček, tel.: 602 346 886

CENÍK INZERCE

Těšíme se na spolupráci.
Cena v Kč

52
21
14
78
87
65
39
96
43

získají dárkové balení
piva z Pivovaru
Těžká – řešení
řešení
Horymír.

3
5
6
4
9
1
2
8
7

Formát
inzerátu

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

CENÍK INZERCE

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

8 7 5
4 6 2
9 3 1
2 9 7
Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
inzerci můžete zasílat
1Podklady
5pro
8 DOCsazbu
v těchto
formátech:
(text),
Ceny
inzerátů
zahrnují 21%
DPH.
PDF,
AI, PSD,
TIF zasílat
a BMP.
Podklady
pro JPEG,
inzerciGIF,
můžete
těchto
DOC (text),
3v ADRESA
4formátech:
6REDAKCE
PDF,
PSD,
JPEG,GIF,
GIF,TIF
TIF aa BMP
BMP.
PDF,AI,
PSD,
JPEG,
Úřad městské části Praha 16
7 ADRESA
8
3
REDAKCE
Václava Balého
23/3
Úřad
části Praha 16
153městské
00 Praha-Radotín
5 Václava
2 Balého
9 23/3
PŘÍJEM INZERCE
153 00 Praha-Radotín
Věra Peroutková
6 PŘÍJEM
1 4 911 746
tel.: 257INZERCE

Formát
1/64
inzerátu

1/32

50 x 60

základní

320.00
základní
610.00

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

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

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

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

titul

260 x 70

11,880.00

7,048.00

13,744.00

7,048.00

13,744.00

9,504.00

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

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
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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.
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 2. 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.
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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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Koruna

To nejlepší z Koruny za posledních 10 let
Kulturní středisko U Koruny má za sebou rok téměř bez kultury, epidemie zrušila většinu plánovaných vystoupení. Kulturistky
však nezahálejí a připravují zajímavé aktivity, programy i výzvy. O tom ale příště. Dnes budeme trochu vzpomínat na uplynulé
roky, kdy kultura v Koruně žila skvělými koncerty, divadly, besedami i nejrůznějšími akcemi, a na to, co za posledních deset
let nejvíce pobavilo radotínské obecenstvo.

Oldřich Kaiser vystoupil v Koruně v roce 2018.

2012

V

2014

Milovníci trempské hudby vyprodali zcela sál při vystoupení folkové
legendy Wabiho Daňka. Svou hrou
na trumpetu všechny posluchače
ochromil světoznámý hudební skladatel slovenského původu žijící
v USA Laco Déczi. S velkým úspěchem zde vystoupil i písničkář a textař Vladimír Merta. Na své si přišli
i milovníci talk show. V pořadu
Drink v režii Dany Radové (vedoucí

Foto: Dana Radová

tomto roce se za přítomnosti skupiny Olympic
a dalších kapel otevřel klub
ve sklepním prostoru kulturního střediska. Ve vyprodaném hlavním sále se
představil vynikající houslista Jaroslav
Svěcený, povedené bylo i vystoupení
folkového dua Paleček a Jahelka. Svým
koncertem všechny nadchl skvělý
herec Jiří Schmitzer, kterého kulturist
ky nejdříve omylem zamkly v klubu,

Před šesti lety zahrál v Koruně Vladimír Mišík s kapelou E.T.C.

2013

O zajímavé hudební zážitky se kromě
dnes již populárního Zrní a dalších
kapel postaral investigativní novinář
Josef Klíma, který přijel se svojí skupinou Na vlastní oči i uši band, nebo
zpěvák a skladatel Oskar Petr, bývalý
člen folkrockové hudební skupiny
Marsyas. Velký zájem byl i o koncert
folkaře Pavla Dobeše. Energickým
projevem své fanoušky dostal „na
kolena“ Ivan Hlas. Smutnou zprávou
tohoto roku bylo úmrtí radotínského
rodáka, dlouholetého bubeníka skupiny Olympic. Klub kulturního střediska byl následně přejmenován na
Klubovou scénu Milana Peroutky.

KS U Koruny) se představila známá
komička Simona Babčáková.

2015

Pamětníci předlistopadové éry si
zatancovali na temperamentní hudbu
skupiny Abraxas. Sál opět praskal ve
švech při koncertu folkového zpěváka
Karla Plíhala. Svým projevem zaujal
muzikant a zpěvák Jan Ponocný, který

2016

V tomto roce měla velký ohlas hra Blázinec se skvělým Mirkem Táborským.
Vtipná komedie a one woman show
Hvězda v hlavní roli s Evou Holubovou si také získala radotínské publikum. V představení Jana Eyrová v provedení společnosti F. Kreuzmanna si
trojroli zahrála radotínská herečka
Milada Čechová. Diváci si užili živelný
koncert známé jazzmanky Jany Koubkové, koncert herečky Báry Hrzánové
s Condurangem nebo legendární
kapelu Jablkoň. Nadšení vzbudil také
koncert kapely Blue Effect s výjimečným kytaristou Radimem Hladíkem.
Nejen že si ho naši věrní diváci přáli,
ale ještě tuto akci finančně podpořili.
Ano, v Koruně se schází mimořádní
lidé, a to jak na pódiu, tak v hledišti.
Cestovatelským majstrštykem bylo
prosincové setkání s cestovatelem,
spisovatelem a čestným náčelníkem
indiánského kmene Kikapú Miloslavem Stinglem, kterému jsme popřáli
k jeho krásným 87. narozeninám.

2017

Do Koruny zavítaly opět naše divadelní stálice: Kočovné divadlo Ad Hoc,

Foto: Dana Radová

ale vše nakonec dobře dopadlo. Mohli
jsme si také vychutnat skvělé blues
Jana Spáleného a skupiny A.S.P.M.
Oblíbeným pořadem se stala vtipná
improvizace kulturistek z Koruny,
pod názvem „Neviditelné modelky“.
Netradiční „módní“ přehlídky, diskotéky pro pokročilé, oslavy MDŽ,
kabelkové i jiné show v následujících
letech přilákaly nejen radotínské ženy.

mimo jiné napsal hudbu k filmům
režisérky Alice Nellis: Revival, Perfect Days i Mamas a Papas. Skvělý byl
koncert Vladimíra Mišíka se skupinou
E.T.C. Nezapomenutelné bylo vystoupení saxofonisty Štěpána Markoviče.
V sále Koruny jsme zažili i famózní
herecký koncert Zuzany Bydžovské
a Hany Maciuchové ve hře Růžové
brýle.

Petr Janda a další členové Olympiku při slavnostním otevření Klubové scény
Milana Peroutky

2018

Prvním lednovým představením
byla veselá hříčka plzeňského souboru Rámus, oceněná na Jiráskově
Hronovu, s poněkud provokativním názvem V prdeli. Představení
domácího souboru DS Gaudium,
komedie Tchyně v domě, bylo pro
velký úspěch u diváků sehráno hned
vícekrát. V podání kladenského
divadla V.A.D. se na jaře vrtalo do
zubů i publika v komedii Rozpaky

zájemkyně uvedl do tohoto stavu
(včetně barmanky, která pak měla problém obsluhovat).
Obdivuhodné bylo vystoupení pro
seniory, kde zpívala Naďa Urbánková či Josef Zíma, který po vystoupení s chutí snědl dva talíře chlebů se
sádlem – typickou pochoutku kulturistek, které ji chystají vystupujícím.

2019

O výlet do klasické hudby se postaral
vynikající houslista Václav Hudeček
s doprovodem Martina Hrocha. Zcela
vyprodáno bylo i vystoupení bluegrassové skupiny Druhá tráva. Dospělí
diváci si užili komedie Upokojenkyně
a Úl v podání oblíbených kladenských
herců V.A.D. i Divadlo Víti Marčíka,
stálice na naší scéně.
V aule základní školy zaujal koncert legendárního seskupení Spirituál kvintet, které ve stejném roce
ukončilo svoji dlouholetou koncertní
činnost. Diváci zde také mohli vidět
oblíbeného komika Petra Nárožného
a vynikající herečku Simonu Stašovou v komedii Poslední ze žhavých
milenců.

2020

Tento rok byl pro všechny velmi složitý. Představení, která byla naplánována, byla většinou bohužel zrušena

Foto: Dana Radová

Foto: Mikuláš Bradáček

které jako vždy přilákalo plný sál
diváků na mafiánskou operu Zmrazovač i na představení S úsměvem
nepilota, a kladenský soubor V.A.D.
Ti přivezli vynikající komedii Píseček
a zajímavé pásmo o historii středočeského města nazvané Fe-érie o Kladně.
Charismatický herec Vladimír Kratina zaujal hlavně divačky v představení Sexem ke štěstí. Třešničkou na
dortu bylo humorné pásmo Besídka,
se kterou k nám zavítalo legendární
divadlo Sklep s Tomášem Hanákem
a Milanem Šteindlerem.
Velkým zážitkem sezóny bylo promítání životopisného filmu o operní
pěvkyni Červená a poté beseda s režisérkou Olgou Sommerovou a s hlavní
představitelkou filmu Soňou Červenou, která ve svých 92 letech překvapila diváky svou vitalitou.

Miroslav Táborský s radotínskou herečkou Naďou Vicenovou

zubaře Svatopluka Nováka. Na podzim přivezli Kladenští skvělou Čapkovu Válku s mloky. Emocionálně
silné bylo představení Odvolání, kde
exceloval herec Mirek Táborský. Na
představení se přišla podívat a svého
bývalého kolegu pozdravit i radotínská herečka Naďa Vicenová.
Na vzpomínkovém koncertě pro
Milana Peroutku zahrál a zazpíval
fenomenální klávesista, skladatel
a zpěvák Roman Dragoun. Dalším
zážitkem bylo vystoupení legendárního kytaristy Michala Pavlíčka a zpěvačky Moniky Načevy a stejně tak
koncert herečky a šansoniérky Chantal Poullain se Štěpánem Markovičem.
Pobavit nás přijelo Duo Oldáš: populární herec a komik Oldřich Kaiser,
tentokrát jako muzikant, a zpěvačka
Dáša Vokatá. Mladší publikum pak
bavilo vystoupení písničkáře Xaviera
Baumaxy. Velký zájem byl o přednášku Pjéra la Šéze Manipulační triky
v komunikaci. Neopakovatelným
zážitkem se také stalo setkání s mentalistou Jakubem Kroulíkem, který poutavě hovořil o hypnóze a poté vybrané

nebo přeložena na pozdější dobu. Na
začátku roku jsme stihli pozvat na
přednášku psychiatra Radkina Honzáka. Známý psychiatr specializovaný
na léčbu návykových nemocí Karel
Nešpor nám zase poradil, jak se poprat
se závislostí na čemkoli. Jeho teorii
pak vyvrátilo originální Vítkovo kvarteto. V létě jsme stihli udělat několik
venkovních koncertů Do oken našim
seniorům v Pečovatelském domě.
K zamyšlení nás vedlo v září představení Boss Babiš, které vzniklo podle
knihy novináře Jaroslava Kmenty
o miliardáři a politikovi a sklidilo
velké ovace. Posledním vystoupením
byl přesunutý koncert Vlasty Redla
a jeho Tiché party.
Pokud máte nějaký svůj osobní zážitek z akce, na kterou jsme zapomněli,
nebo přání, co byste rádi v lepších
časech zase u nás viděli, napište nám.
Věříme, že kultura (nejen) v Radotíně
přežije a my se opět budeme s radostí
brzo setkávat na místě, které máme
rádi.
Věra Peroutková
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Rozhovor

Staromilec a mistr světa v parních strojích
Původně hudebník a dnes především grafik Ivan Hořejší sám sebe řadí ke staromilcům. Přesto fandí novým radotínským
projektům – rozšířené Koruně i plánovanému Centru Radotín.

Jak se vám v Radotíně žije?

Radotínský staromilec na závodní káře

S

ám sebe označujete za staromilce. Jak se cítíte v době,
která se žene za vším novým
a moderním?

mých a získávání informací a dobrých rad či pomoci od zkušenějších
kolegů staromilců.

Bydlím v Radotíně, ale jsem členem
Spolku staromilců ze Zadní Třebaně.
Patřím mezi milovníky staré doby.
Dnešní doba je hodně uspěchaná,
často nemáme dostatek času ani na
ty nejbližší, na kamarády a známé.
Na druhou stranu všechno, co je nové
a moderní, nemusí být zároveň špatné.
Určitě je ale škoda, že často s novým
zaniká i to hezké staré.

Jaké akce v rámci klubu staromilců
pořádáte?

Jak se u vás staromilství projevuje?

Mám rád starou dobu, kterou si možná
v sobě trochu idealizuji, ale líbí se mi
artefakty, které v minulosti vznikly
a dochovaly se dodnes. Obdivuji jejich
řemeslné zpracování, důvtip našich
předchůdců, eleganci a originalitu.
Tenkrát se nevyráběly velké série, byla
cítit větší rozmanitost. Mám rád černobílé filmy, kde byl důležitý příběh
a poselství. Mají v sobě více reality
a méně 3D efektů. Mám rád staré fotografie, které zachycují tváře, řemesla,
místa, všechno to, co se postupně
vytrácí.

Nejstarším podnikem je Festina lente
neboli Spěchej pomalu. Jedná se
o každoroční klubový závod se starými, většinou předválečnými, auty
a motocykly. Na naše cykloakce zase
někteří účastníci přijíždějí na vysokých kolech. Zajímavé jsou podzimní pěší výlety nazvané Potrať,
kdy klopýtáme po rozpadajících se
kolejích zaniklých železničních tratí.
Nálety a polorozpadlá drážní tělesa
jsou němou kulisou zašlé slávy z dob
minulých. Já osobně pořádám vždy na
začátku prázdnin jednodenní Tour de
Masné Krámy. S nadsázkou říkám, že
jde o jednu z nejmasovějších cyklistických tour, neboť se jedná o spanilou
jízdu přes jídelny a masny mezi Velkou Chuchlí a Davlí.
Máte zastávku i v Radotíně?

Před pár lety nás v létě sužovala tropická vedra a nové vlakové soupravy
CityElefant vypovídaly službu. Stál
jsem na nádraží, když do Radotína
dokodrcal starý panťák neboli žabí
tlama. Líbí se mi jeho originální design
z šedesátých let. Nastoupili jsme do
něj a vůně koženky a umakartu na
mne dýchla hned při otevření dveří.
Mé děti skákaly radostí už na nástupišti, ptaly se, co to přijelo.

Aby se masné výrobky pelotonu
nepřejedly, zastavujeme na kávu
a zákusek ve zdejší cukrárně Poja.
Letos by se měl jet už dvanáctý ročník. Vždy 1. května jezdíme na Sobíně
u Prahy závody SoapBox Race Car. Je
to jízda z kopce na doma vyrobených
bezmotorových kárách vlastní konstrukce. Dnes už je to víc o grilování
v depu a závody samotné jsou hlavně
zábavou pro naše potomky. S několika
členy klubu pořádáme staromilský
jachtklub. Jezdíme plachtit na Rozkoš
nebo Orlickou přehradu a co dva roky
do Bretaně, kde se účastníme setkání
historických plachetnic v zálivu Morbihan.

Každý se asi v tu chvíli na nádraží
neradoval, vzpomínáte na reakce
ostatních?

Vy ale stavíte také modely lodí
a s jednou jste slavil trochu nečekaný úspěch. Čeho jste dosáhnul?

Dospělí obraceli oči v sloup a ptali
se, co nám to zas dráhy poslaly za
rachotinu. Jakožto staromilec jsem
měl pusu od ucha k uchu v blaženém
úsměvu. Rád občas nasednu do starého auta s plátěnou střechou, kde
si řízení samotné i cestu víc užiji.
Nespěchám. Jen pečlivě poslouchám
motor, pečlivěji řadím, ve volantu
bez posilovače cítím každou nerovnost a užívám si větru a vůně benzinu, která se mísí s vůní alejí. Těmto
zážitkům předchází trpělivá práce
při opravách a renovacích, shánění
náhradních dílů po burzách a zná-

Mohlo by se zdát, že největšího
zadostiučinění se mi dostalo, když
jsem se shodou šťastných náhod stal
v roce 2007 v Petrohradu mistrem
světa v modelech lodí poháněných
funkčním parním strojem. Důležitější
pro mne ale je, že modely parníčků
rozvíjejí mého tvůrčího ducha. Mohu
zhmotňovat své představy do reálných
objektů podobně jako třeba loutky
a loutkové divadlo, které jsem pro své
syny vymýšlel, vyráběl a hrál. Je to
koníček, kde se pracuje s klasickými
materiály, jako je dřevo, mosaz, měď.
Dává jim nový tvar, funkci, oživuje je.

Když jdete po ulici, hledáte očima
vždy něco starého?

Patříte mezi radotínské rodáky?

Narodil jsem se v Ostravě, odkud
pochází moje máma. Rodiče se ale
záhy přestěhovali do Prahy, kde táta
studoval. Bydleli jsme na Hradčanech
na Novém Světě v takovém malém,
kouzelném, patrovém domečku a pak
jsme se po letech přestěhovali do
Kobylis do paneláku. Do Radotína
jsem se dostal před osmnácti lety díky
své ženě Olince, která zde už tehdy
bydlela.
Jste vzděláním houslista. Jak jste
se k hraní dostal?

Jako malého kluka mě místo fotbálku
nutili chodit do houslí. Vystudoval
jsem Pražskou konzervatoř. Jezdit se
studentským orchestrem po Evropě
bylo jednou z mála možností, jak se
za komunistů dostat ven. Dneska už se
hudbě profesionálně nevěnuji, protože
už lze cestovat i bez houslí, ale hudba
je stále mou součástí.
Profesí jste ilustrátor knih. Na jaké
publikace se zaměřujete?

Ilustroval jsem několik dílů jazykových učebnic a průběžně kreslím

Je tady krásně! Žijeme ve městě
s plnou obslužností, a přesto už
v přírodě. U Berounky lze pozorovat
kromě divokých kachen i volavky,
ledňáčky nebo užovku podplamatou.
Díky našemu tehdy pětiletému Čendovi jsme se seznámili i se starostou.
Bylo to moc milé neformální setkání
na burčákobraní, kdy se synek ptal,
proč jsme zdravili toho cizího pána.
Než jsme mu stačili cokoli vysvětlit,
pan starosta se sklonil a osobně se mu
představil.

malé obchůdky na úkor supermarketů, stejně jako oblíbené občerstvení
v Beach Aréně nebo v bistru U Ondřeje.
Co říkáte
v Radotíně?

na

aktuální

dění

Současná omezení spojená se železnicí nelze přehlédnout, ale vnímám
je jako nezbytná a dočasná. Věřím,
že se podaří nejenom dobudovat kulturní středisko za Korunou a Centrum
Radotín, ale že se brzy stanou oblíbenou součástí města, živým organismem, oblíbeným místem setkávání,
podobně jako se to podařilo například
u biotopu.
Petr Buček
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ilustrace k jazykovým testům státních maturit. Kromě jednoduchých
pérovek připravuji už přes dvacet let
ilustrace pro farmaceutický časopis
Remedia. Jsou to anatomické ilustrace
a různá schémata účinků léčivých
látek v organismu. Vše musím konzultovat s lékaři a farmaceuty. Mou
hlavní činností je grafický design pro
agenturu, ve které působím. Vytvářím
koncepty vizuálních stylů pro firmy či
instituce.

Co radotínské sporty, jsou vaše děti
členem některého z oddílů?

Postupně jsme pronikli i do komunity lakrosáků a musím říct, že to je
skutečný fenomén! Něco takového
nevznikne samo o sobě, ale stojí za tím
vším neuvěřitelně obětaví a nadšení
lidé. Jejich celoroční neúnavná práce
s lakrosovým dorostem je skutečně
hodna obdivu. Memoriál je pak vyvrcholení všeho. Cítím z něj každoroční
nálož pozitivních sportovních emocí
a sounáležitosti.
Ve které části Radotína žijete?

Bydlíme v ulici Na Benátkách, kde se
jednotlivé domečky z počátku minulého století tisknou jeden k druhému
a stejně tak mají k sobě blízko i jejich
obyvatelé, kteří se často navzájem
navštěvují, pomáhají, sdílejí radosti,
strasti i přebytky. Jako staromilec bych
si přál, aby v Radotíně úplně nezanikly

Ivan Hořejší se svou rodinou

Radotín se zapojí do oslav výročí svaté Ludmily
Svatá Ludmila, česká světice a babička svatého Václava, byla zavražděna
15. září 921 na Tetíně. Obce Poberouní se spojily, aby letos připomenuly
1100 let od této události. Část oslav se má konat také v Radotíně. Pokud
to epidemie dovolí.

R

ok 2021 vyhlásily rokem svaté
Ludmily Senát ČR, Česká biskupská konference a také Pravoslavná
církev v českých zemích a na Slovensku.
Nad oslavami výročí umučení svaté Ludmily převzal záštitu český prezident.
O popularizaci odkazu první české
světice a také o organizaci oslav výročí
její smrti se již od roku 2016 stará spolek
Svatá Ludmila 1100 let. Loni v létě do tohoto spolku vstoupila i Městská část Praha 16. Radotín se tím přihlásil k národní-

mu i nadnárodnímu významu a dodnes
živému odkazu kněžny Ludmily a radnice podpořila myšlenku důstojných oslav
jejího výročí. Ludmilin život byl úzce
spjat s Prahou a celým Poberouním.
Kněžna svatá Ludmila, jejíž jedenáctisté výročí mučednické smrti letos
v září připomene řada akcí, je první
Češkou, jejíž jméno historické prameny dochovaly. Byla manželkou prvního
přemyslovského vladaře Bořivoje a babičkou národního patrona svatého Václava. Zároveň je první českou světicí.
Svatá Ludmila je pramátí všech
českých panovníků a mnoha dalších
evropských dynastií. Její kult uznává
jak katolická, tak pravoslavná církev
a s jejím jménem se pojí vzpomínka
na jednotnou (křesťanskou) Evropu.
Svaté Ludmile jsou v České republice
a v dalších slovanských zemích zasvěceny desítky kostelů. Ale nejen to.
Že jde v jejím případě o dědictví stále
živé, dokládá mimo jiné také popu-

larita jejího jména – jméno Ludmila
nosí v České republice na 77 tisíc žen.
V Radotíně by se měla konat výstava o svaté Ludmile a v rámci některé
tradiční veřejné akce také přednáška
o jejím životě a významu. Zda se tento
záměr podaří uskutečnit, závisí především na vývoji epidemiologické situace.
Pro zájemce, kteří by se již nyní chtěli
o svaté Ludmile dozvědět více, doporučuje radotínská letopisecká komise sledovat webovou stránku spolku (www.
svataludmila.cz). V nejbližší době by se
také na pultech knihkupectví měla objevit objemná (a objevná) monografie
„Ludmila. Kněžna a světice“, jejíž vznik
spolek Svatá Ludmila 1100 let podpořil.
Vyvrcholení oslav proběhne letos
18. září na Tetíně slavnostní národní
poutí, plánovány jsou však i desítky jiných vzpomínkových akcí, na Velehradě, v Praze, Levém Hradci i Mělníku.

Jan Přikryl,
Letopisecká komise Radotín
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Sochy ze sněhu

Sněhuláci a sochy ze sněhu obsadili Radotín
Kulturní středisko U Koruny vyhlásilo soutěž o nejoriginálnější sochu ze sněhu. Do sněhových výtvorů se pustily převážně
děti z celého Radotína. Dílo muselo stát ve veřejném prostoru, aby bylo k vidění pro kolemjdoucí. Ceny nakonec získali
všichni účastníci soutěže. Prohlédněte si galerii nejzajímavějších sněhových výtvorů.

Megazajíc s mrkví

Ježčí rodinka Bodlinkovi

Autor: rodina Gasperotti

Autor: MŠ Modřínek, třída Medvíďat

Unavený sněhulák čeká na jaro
Autor: Eda a Natálka

Kočka

Fugu

Autor: Martin

Autor: Dan

Olaf na bobech
Autor: Pavlátovi

Klávesy

Žížala

Patrick Star a stoleček s krabím burgerem

Autor: Tým Klubu Radotín, Proxima Sociale

Autor: MŠ Radotín, Staré sídliště - Štěňátka a Koťátka

Autor: Twins From The Hill

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:

