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Vážení
spoluobčané,

začalo očkování
proti
nákaze
covid-19 a my
jsme se našim
nejstarším spoluobčanům
nad 80 let rozhodli komplikovanou
situaci trochu ulehčit. Zavřenou
knihovnu jsme proměnili na kontaktní místo pro seniory, kde jsme
jim pomáhali s poměrně složitou
registrací k očkování. Kromě toho
jsme těm, kteří to potřebují, zajistili
či ještě zajišťujeme přepravu s asistencí do očkovacího centra a zpátky
domů.
Očkování u převážné většiny
seniorů proběhlo i v našem domě
s pečovatelskou službou. Věřím,
že se brzy podaří všechny seniory
naočkovat a ochránit před koronavirem. Poté by rychle měla následovat
vakcinace všech ostatních generací.
Chtěl bych touto cestou očkování
podpořit a vyzvat všechny, aby se
pokud možno pro něj rozhodli.
V současné chvíli je to pro nás jediná
naděje na rychlý návrat k běžnému
životu, ve kterém se opět budeme
běžně setkávat, sportovat a společně
se bavit na kulturních akcích.
Lednové zastupitelstvo odsouhlasilo návrh rozpočtu Městské části
Praha 16 na letošní rok. Stejně jako
v minulých letech je hospodaření
navržené jako vyrovnané. Nechceme
městskou část zadlužovat. Na tom se
nic nemění ani v době, kdy rozpočet
zaznamenává na straně příjmů nejrůznější výpadky – nefunguje kino,
kulturní středisko, podporujeme
podnikatele sídlící v prostorech patřících městu a zlevňujeme jim nebo
rovnou odpouštíme nájmy.
Na závěr chci opět velmi poděkovat všem, kteří v naší městské části
pomáhají s koronavirovými opatřeními.
Přeji vám pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Radotín a zdravotnictví

Radotínské zdravotnické středisko, sídlící na starém sídlišti, nabízí tři desítky ordinací s pestrou
lékařskou specializací. Nechybí zde ani digitalizovaný rentgen, chirurgie nebo ortopedie.
Foto: Petr Buček

Slovo starosty

Číslo 2/2021

Zdravotnické středisko vzniklo přestavbou jeslí.

O

d roku 1996 provozuje
radotínská městská část jako
jedna z mála v Praze zdravotnické zařízení. Vzniklo přestavbou
starých jeslí a nahradilo polikliniku
v domě, kterému se dodnes přezdívá
U Hamanů a kde v současnosti sídlí
mimo jiné restaurace Rozmarýn.
Historická budova stojící na dnešním náměstí Osvoboditelů, v níž se
ještě před poliklinikou nacházel šenk
a různé obchody, se po roce 1990 vrátila původním vlastníkům.

Ve zdravotnickém středisku sídlí
tři desítky lékařů nejrůznějších specializací (jejich kompletní přehled
naleznete na str. 2). Ordinace mají
k dispozici digitalizovaný rentgen
napojený přímo do počítačů lékařů,
který zakoupila městská část. Radnice
usiluje i o získání pracoviště s ultrazvukem (sono).
„Vzhledem k počtu obyvatel je
nabídka
lékařských
odborností
v Radotíně na velmi dobré úrovni.
Radnice provozuje zdravotnické

Inzerce

Šeková knížka plná slev
Využijte zvýhodnění až 20 % na originální náhradní díly ŠKODA a práci!
Pokud vlastníte vůz ŠKODA CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
ROOMSTER, YETI, SUPERB, KODIAQ nebo KAROQ, jehož stáří je
4 a více let, je akce Šeková knížka plná slev určena právě vám.
U nás máte jistotu, že používáme ŠKODA Originální díly a výrobcem
předepsané technologické postupy - dobré vlastnosti vašeho vozu
tak zůstanou zachovány. Stačí si knížku jednoduše stáhnout na našich
webových stránkách, nebo o ni požádat při návštěvě servisu.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA
FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675, www.femat-autocentrum.cz

středisko a kromě toho v městské části
sídlí i další lékaři a stomatologové.
Díky tomu nemusí spoluobčané tak
často jako lidé z podobně velkých obcí
dojíždět za zdravotní péčí do jiných
částí Prahy,“ říká radotínský starosta
Karel Hanzlík.
Nabídka lékařských odborností
se neustále rozšiřuje. „V posledních
letech jsem se i vzhledem k zájmu
lékařů zapojil do jednání s pojišťovnami a s magistrátním zdravotním
odborem, abychom do Radotína

získali další lékařské odbornosti jako
ortopedii, plicní, urologii nebo cévní.
Podporujeme však i lékaře sídlící
mimo zdravotnické zařízení na Sídlišti. Zasadili jsme se o příchod doktora
Petruse, který provozuje kardiologickou ordinaci ve Vrážské ulici, jelikož
ve středisku již bohužel nebyla volná
ordinace,“ doplňuje starosta Karel
Hanzlík.
Do majetku městské části Praha
16 patří větší část zdravotnického
zařízení na starém sídlišti. Radnice
uzavírá smlouvy o nájmu napřímo
s jednotlivými lékaři. „Středisko jsme
nechali zateplit, objekt je ve velmi
dobré kondici a lékařům nabízíme
takový nájem, abychom je v Radotíně
udrželi a aby byli k dispozici radotínským obyvatelům,“ uvádí místostarosta Miroslav Knotek.
Radnice se proto snaží vybírat
specializace jednotlivých lékařů tak,
aby pokrývali poptávku zdejších
obyvatel. „V posledních letech chybí
stejně jako v celém Česku pediatři
a stomatologové, dnes je situace alespoň v Radotíně lepší. Přispělo tomu
i nové stomatologické centrum doktora Maška v Tachovské ulici,“ říká
Karel Hanzlík. I kvůli nové zubní
klinice se radotínští radní v lednu
rozhodli pronajmout dlouhodobě
volnou zubní ordinaci doktorce
Kateřině Márové (cévní specialistka),
která tak bude moci díky novým prostorám rozšířit žádaná cévní vyšetření.
Petr Buček

Pokračování tématu na str. 2 a 3
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Přehled lékařů v Radotíně

Zdravotnické zařízení na starém sídlišti
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Martina Pánková, MUDr. Marta Veselá
tel.: 257 811 610
po................. 10–18 hod.
út.................... 8–16 hod.
st.................... 8–14 hod.
čt.................... 8–16 hod.
pá................... 8–13 hod.
poradna pro kojence út, st, čt 11–13 hod.

OČNÍ ORDINACE (1. PATRO)
MUDr. Lenka Faitová, MUDr. Petra Náprstková,
MUDr. František Fornůsek
tel.: 777 794 887
po................. 13–18 hod.
út.................... 7–15 hod.
st............... 8–12:30 hod.
čt.................... 8–16 hod.
pá................... 7–14 hod.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Tetyana Khylchenko
tel.: 257 811 609
ambulance.................................pro objednané
po................... 8–12 hod...................12:30–15 hod.
út.................... 8–12 hod...................12:30–15 hod.
st.................. 13–15 hod........................ 15–18 hod.
čt.................... 8–12 hod...................12:30–15 hod.
pá................... 8–12 hod...................12:30–14 hod.

UROLOGIE, ANDROLOGIE (1. PATRO)
MUDr. Pavel Pokuta
tel.: 257 912 444
akutní pacienti................... objednaní pacienti
po...........8:15–9:15 hod................9:15–15:30 hod.
út............8:15–9:15 hod.....................9:15–18 hod.
čt............8:15–9:15 hod................9:15–15:30 hod.
pá...........8:15–9:15 hod.....................9:15–15 hod.
(endoskopie)

ZUBNÍ LABORATOŘ (1. PATRO)
Pavlína Nachlingerová
tel.: 723 449 955
8–12 hod. 13–16 hod.
ZUBNÍ RTG (1. PATRO)
Rtg. lab. Požárová
út.................... 8–12 hod.
čt.................. 13–16 hod.
STOMATOLOGIE (1. PATRO)
MUDr. Jaroslav Kartaš, tel.: 257 811 607
po.............. 8–15:30 hod.
út.................... 9–17 hod.
st............... 8–14:30 hod.
čt.................... 8–16 hod.
pá................... 8–13 hod.
polední přestávka 12–12:30 hod.
MUDr. Martin Laštovka, tel.: 257 811 612
po................... 8–15 hod.
út.................... 8–15 hod.
st.................... 9–18 hod.
čt.................... 8–15 hod.
pá................... 8–13 hod.
polední přestávka 12–12:30 hod.
MUDr. Daniela Rejchrtová, tel.: 257 911 289
po................... 8–15 hod.
út............................škola
st.................... 8–15 hod.
čt.................... 8–13 hod.

PLICNÍ CENTRUM (1. PATRO)
Doc. MUDr. Irena Špásová, CSc.,
MUDr. Pavel Špás
tel.: 722 706 107
po–st.............. 9–15 hod.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ (1. PATRO)
MUDr. Irena Spilková,
tel.: 257 910 373
po.............. 7:30–13 hod.
út.................. 13–18 hod.
st............... 7:30–13 hod.
čt.................. 13–17 hod.
pá................... 7–13 hod.
MUDr. Olga Janatová
tel.: 257 912 195
po................... 7–13 hod.
út........... obj. 10–13 hod.
st.................... 7–13 hod.
čt........... obj. 10–13 hod.
pá................... 7–13 hod.
MUDr. Radmila Kernerová
tel.: 257 810 945, 725 421 426
................................................ objednaní pacienti
po................. 13–18 hod........................ 11–13 hod.
út.................... 8–12 hod........................ 12–14 hod.
st.................. 10–14 hod.......................... 8–10 hod.
čt.................... 8–12 hod........................ 12–14 hod.
pá................... 8–10 hod........................ 10–13 hod.

RENTGEN (1. PATRO)
MUDr. Alena Vosmíková
tel.: 257 912 256
po................... 8–13 hod.....13–15 hod. jen objedn.
út.................... 8–15 hod.
st............... 8–15:30 hod.
čt............... 9–15:30 hod.
pá................... 8–13 hod.

DERMATOLOGIE (PŘÍZEMÍ)
MUDr. Ivana Úlehlová
tel.: 257 811 503
po.................................................9–17 hod.
út..................................................8–15 hod.
st....................................... 7:30–11:30 hod.
čt..................................................8–15 hod.
pá..... 9–13 hod. pouze objednané zákroky

CHIRURGIE (1. PATRO)
tel.: 257 810 568
po......... 8–12:30 hod. přítomna pouze sestra –
žádanky na RTG a následné objednání
k lékaři na daný čas
	13–14 hod. MUDr. Viktor Vrecion –
pouze objednané akutní případy po
předchozí domluvě

ORL (PŘÍZEMÍ)
MUDr. Jiří Slezák
tel.: 257 910 934
po............8–13 hod.
út.............8–12 hod..... 13–15 hod. objed. pacienti
st.............8–12 hod..... 13–17 hod. objed. pacienti
čt.............8–12 hod..... 13–15 hod. objed. pacienti
pá............8–13 hod.

út.......... 8 –12:30 hod. MUDr. František Habart –
pacienti bez objednání
	13–16 hod. pouze objednané akutní
případy po předchozí domluvě

CÉVNÍ (PŘÍZEMÍ)
MUDr. Kateřina Márová
tel.: 257 310 734, 723 610 530
po................... 8–16 hod.
út.................... 8–16 hod.
st................... po dohodě
čt.................... 8–16 hod.
pá................... 8–14 hod.

st.......... 8–12:30 hod. přítomna pouze sestra –
žádanky na RTG a následné objednání
k lékaři na daný čas 13–14 hod. MUDr.
Viktor Vrecion – pouze objednané
akutní případy po předchozí domluvě
čt.......... 8 –12:30 hod. MUDr. František Habart –
pacienti bez objednání 13–16 hod. pouze
objednané akutní případy po předchozí
domluvě

AMBULANCE MEDIKAR, (PŘÍZEMÍ)
tel.: 257 811 138
INTERNA (INT)
MUDr. V. Ummerová
po......... 9–15 hod.
NEUROLOGIE (NEU)
po........8–15:30 hod. MUDr. H. Vladyka Fučíková
út.........8–15:30 hod. NEU po–st 8–15:30 hod.,
EMG pá 8–12 hod.
st.........8–15:30 hod. MUDr. Š. Horká
čt.........8–12 hod. (EMG) NEU st 8–11:30 hod.,
EMG čt 8–12 hod.
pá........8–12 hod. MUDr. Hořenínová –
EMG pá 12–14:30 hod. (po tel. dohodě)
REHABILITAČNÍ VYŠETŘENÍ (RHB)
čt........8–13 hod. MUDr. L. Smetana–NEU+RHB
pá.......12–17 hod. MUDr. O. Trávníčková
Kittlerová–RHB
FYZOTERAPIE (VOJTOVA METODA)
po........16–18:30 hod. Bc. M. Kordíková
st.........11–17 hod. K. Morávková

ORTOPEDIE (PŘÍZEMÍ)
tel.: 608 771 934
út.......... 12–14 hod. MUDr. Marek Šesták
(tel.: 777 229 394) – pacienti bez objednání od 13 hod. Sonografie dětských
kyčlí s absolutní předností

pá......... 8–12:30 hod. přítomna pouze sestra –
žádanky na RTG a následné objednání
k lékaři na daný čas
	13–14 hod. MUDr. Viktor Vrecion –
pouze objednané akutní případy po
předchozí domluvě

st.......... 9–12 hod. MUDr. Pavel Jordanidis
(tel.: 605 230 352)
	16–19 hod. MUDr. David Jonáš – pouze
objednaní

Polední přestávka 12:30–13 hod.
Poslední pátek v měsíci zavřeno – sanitární den

pá......... 9–11 hod. MUDr. Pavel Jordanidis

EEG
čt.........13:30–16 hod. B. Hronová
REHABILITACE
po.......................... 7–15:30 hod. ženy
út...........................7–15:30 hod. muži
st........................... 7–15:30 hod. ženy
čt...........................7–15:30 hod. muži
pá...................................7–13 hod. PN
polední přestávka 12–12:30 hod.
BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ (SUTERÉN)
Synlab czech s. r. o.
tel.: 257 911 414
po–pá...6:45–12:30 hod.

čt.......... 9–11 hod. MUDr. Pavel Pokorný

GYNEKOLOGIE (PŘÍZEMÍ)
tel.: 257 810 751, 775 550 014
MUDr. Ivana Rakovičová, MUDr. Karel Hurt DrSc.
po..........8–14 hod..........14–16 hod. objed. pacientky
út...........8–14 hod.....14–19:30 hod. objed. pacientky
st...........8–14 hod.....14–19:30 hod. objed. pacientky
čt...........8–14 hod..........14–16 hod. objed. pacientky
pá.. 17–19:30 hod..............................objed. pacientky

EKG, DIABETOLOGIE (SUTERÉN)
MUDr. Libuše Waldmannová
tel.: 257 810 946
po.........7:30–12:30 hod.
út..........7:30–12:30 hod.
st.................. 13–17 hod.
čt..........7:30–12:30 hod.
pá.........7:30–12:30 hod.
Poznámka: Stav ke dni 8. ledna 2021

Další lékaři v Radotíně

Lékárny a pohotovost

PRAKTICKÝ LÉKAŘ RADOTÍN
Vrážská 12, tel.: 257 911 222
ordinace-radotin.cz
MUDr. Ilona Králová,
MUDr. Pavla Potančoková
po, st 13–18 hod.
út, čt, pá 7–12 hod.

LÉKÁRNA RADOTÍN
PharmDr. Jana Schwarzová
Nýřanská 1
tel.: 257 911 700, 775 884 202
lekradotin@volny.cz
po–pá..................7–18 hod.
so.........................8–12 hod.
LÉKÁRNA ADONIA
Zdravotnické středisko na starém sídlišti
tel.: 730 188 269
www.lekarna-adonia.cz
po–čt..............7:30–18 hod.
pá...................7:30–17 hod.
so....................8–11:30 hod.

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Vrážská 12, tel.: 728 451 282
logoradotin.cz
Mgr. Irena Šáchová
po........................8–18 hod.
út.........................8–18 hod.
st.........................8–13 hod.
čt....................7.30–18 hod.
pá...................7.30–13 hod.
INTER CLINIC
Klinika plastické chirurgie
Na Výšince 3, tel.: 732 300 900
www.interclinic.cz
po–čt.............................. 8:30–16 hod.
pá................................... 8:30–15 hod.

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ, STOMATOCHIRURGIE,
IMPLANTOLOGIE
MUDr. Michal Mašek
po........................7–13 hod.
út.........................8–18 hod.
st....................8–16:30 hod.
pá........................8–15 hod.
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ, IMPLANTOLOGIE
MUDr. Tomáš Přichystal
po........................9–18 hod.
út....................8–15:30 hod.
st....................8–17:30 hod.
čt....................8–13:30 hod.
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
MDDr. Kateřina Potůčková
po..........(sudé) 16–20 hod.
út.......................16–20 hod.
pá........................8–16 hod.
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
MDDr. Lukáš Vlasák
po........................8–17 hod.
út.........................7–16 hod.
st.........................8–16 hod.
čt.........................8–16 hod.
pá........................8–14 hod.

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
MUDr. Kateřina Živná
st.........................8–16 hod.
čt.........................8–15 hod.
pá........................8–15 hod.
DENTÁLNÍ HYGIENA
Romana Jeníčková, DiS.
po........................8–13 hod.
st.......................14–18 hod.
čt.........................8–13 hod.
DENTÁLNÍ HYGIENA
Anna Kučerová-Šveňhová, DiS
út.........................8–15 hod.

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL
Dětská pohotovost
tel.: 224 433 653, 224 433 652
po–pá..................16–7 hod.
so, ne, svátky nepřetržitě
Pohotovost dospělí
tel.: 224 438 590
po–pá.............19–6:30 hod.
so, ne, svátky nepřetržitě
TESTY NA COVID-19
Informace o testování na přítomnost koronaviru
poskytují praktičtí lékaři. Někteří z nich svým
pacientům nabízejí antigenní testy zdarma.
Praktičtí lékaři také doporučí odběrové
místo k laboratornímu PCR testu hrazenému
pojišťovnou. Testy PCR a test na protilátky
pro samoplátce (není hrazeno ze zdravotního
pojištění) nabízí také klinika plastické chirurgie
Inter Clinic, sídlící v ulici Na Výšince.

LÉKÁRNA DR. MAX
Vrážská 2a
tel.: 703 877 483
www.drmax.cz
po–pá.............7:30–18 hod.

Radnice pomáhá seniorům s očkováním

R

adotínská knihovna se v půlce
ledna změnila na kontaktní místo
pro seniory starší 80 let, kteří potřebovali pomoct s registrací na očkování proti koronaviru. Pracovníci Městské
části Praha 16 za ně zadávali údaje do
centrálního rezervačního systému.
Senioři obdrželi v kontaktním centru
obálku s vytištěným potvrzením o registraci, s termínem rezervace, dotazník
k očkování, který si doma mohli v klidu

vyplnit, plánek nemocnice a respirátor
FFP2. Kdo potřeboval na očkování odvézt, radnice pro něj zajistila dopravu za
doprovodu asistenta.
Radnice se v lednu zároveň vrátila
k výdeji dezinfekčních prostředků pro
občany Radotína. Distribuce probíhala
z kontejneru zaparkovaného v areálu
úřadu na náměstí Osvoboditelů (v bývalé akumulátorce).
(red)

Foto: Petr Buček

KARDIOLOGIE RADOTÍN
Vrážská 12a, tel.: 773 873 704
www.kardioradotin.cz
MUDr. Jozef Petrus
po........................7–17 hod.
út.......................12–18 hod.
st.......................15–19 hod.
čt.........................7–12 hod.
pá......................12–17 hod.

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA PRAHA-RADOTÍN
Tachovská 8
www.stomatologieradotin.cz
recepce tel.: 602 313 787, 257 741 300

Pomoc se zaměřila na seniory nad
80 let.
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Zdravotnická péče

Pokračování ze str. 1

Plicní specialista: S očkováním neváhejte!
Foto: Petr Buček

MUDr. Pavel Špás provozuje v Radotíně spolu se svou matkou, doktorkou Irenou Špásovou, plicní ambulanci. Jejich
ordinace sídlí ve zdravotnickém středisku na starém sídlišti, se zázemím pro své působení jsou zde velmi spokojení.
Jelikož koronavirus postihuje právě dýchací orgány, přibývá jim pacientů.

Pavel Špás ordinuje v současné době výhradně s respirátorem.

C

o se u vás změnilo s příchodem nového koronaviru?

Přibylo nám pacientů. A to jak
těch, kteří covid-19 již prodělali, tak těch,
kteří byli svými blízkými právě během
pandemie upozorněni, že ne
ustále
kašlou a měli by se nechat vyšetřit.

Kdo je podle vašich zkušeností nejohroženější skupinou?

Ukazuje se, že covid-19 je především
onemocněním cév, a představuje tedy
největší hrozbu pro pacienty s kardiovaskulárním rizikem. Toto riziko je spojeno nepřímo s věkem, ale především
s nadváhou, kouřením, cukrovkou,
vysokým krevním tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu. Velké riziko
těžšího průběhu dále mají onkologičtí
pacienti nebo pacienti s poruchami
imunity. Plíce jsou nejčastěji postiženy,
protože jsou hlavní a zároveň velmi
dobře prokrvenou branou infekce.

Jak koronavirus snášejí kuřáci, astmatici a lidé s dalšími plicními obtížemi?

Astmatici, a to nejen ti mladí, pokud
mají svoje onemocnění pod kontrolou,
nemají zvýšené riziko těžkého průběhu
oproti zdravé populaci. Kuřáci mají
často nejen poškozené plíce, ale především vnitřní výstelku cév, tak zvaný
endotel, což znamená větší riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19.
Samozřejmě platí, že pokud se někomu
trvale špatně dýchalo již před onemocněním covid-19, má jednoznačně
výrazně menší rezervy organismu.
Covid zasahuje plíce, dochází u nich
k trvalým následkům?

U většiny pacientů se středně těžkým a těžkým průběhem dochází
k oboustrannému těžkému zápalu
plic, který je nejčastější příčinou hospitalizace. Trvalé následky můžete

mít z jakéhokoliv zápalu plic, ať už je
způsobený virem, bakterií, případně
jiným původcem. Zdá se, že změny,
které jsou specifické pro covid-19, po
třech až šesti měsících ustupují. Trvalé
následky po více než šesti měsících se
mi zdají být podobné těm u normálních těžkých oboustranných zápalů
plic. Nicméně nejenom v tomto
ohledu stále probíhá celosvětově
intenzivní výzkum.
Jste zastáncem očkování proti koronaviru? Co byste vzkázal těm, kteří
s vakcínou váhají nebo ji odmítají?

Zcela jednoznačně jsem pro očkování!
Odborníci spočítali, že pokud bude
mít imunitu proti covid-19 okolo 60 až
70 procent populace, nebude docházet
k exponenciálnímu šíření a budeme se
tedy moci vrátit k podobnému životu
jako před pandemií. V půlce ledna
bylo po světě proočkováno již téměř
40 milionů lidí a byli bez častých nebo
vážnějších komplikací. V tuto chvíli
z mého pohledu jednoznačně převažují
přínosy očkování před rizikem známých,
ale i dosud neznámých komplikací.
Chtěl bych tímto apelovat především na
mladé a zdravé, aby se aktivní imunizací
pokusili pomoci zastavit exponenciální
šíření této nemoci v naší společnosti.
Jak je v současnosti důležité posilovat svou imunitu? A jaké máte tipy
na její utužení?

Zcela standardními a známými
postupy. Chodit ven, hýbat se, zdravě se
stravovat, mít dostatek spánku, nekou-

řit, snažit se udržovat si normální váhu.
Stravu případně doplnit o vitaminy
a další podpůrné doplňky. Zde bych
zmínil vitamin D, kterého máme v naší
společnosti nejčastěji nedostatek.

obecně přináší větší riziko chronických
plicních onemocnění. Nejenom astmatu
bronchiale a chronické obstrukční plicní
nemoci, ale i častějších infektů horních
i dolních cest dýchacích.

Jak hodnotíte zázemí radotínského
zdravotnického zařízení, ve kterém
máte ordinaci?

Kdo by měl uvažovat o návštěvě
vaší ordinace?

Vždy a všude existuje prostor pro zlepšení. Velmi pozitivně hodnotím nejen
přátelskou atmosféru mezi kolegy zdravotníky všech odborností, ale i ze strany
odpovědných zaměstnanců městské
části. Velmi nám pomohly loni v létě
instalované klimatizace na chodbách.
Nyní nás trápí nefunkční výtah, který
bude snad již brzy opraven. Osobně bych
nejvíce ocenil, kdybychom měli možnost
nechat si zasílat obrazovou dokumentaci
z rentgenu a CT přes internet i z jiných
pracovišť mimo naši budovu.

Každý kuřák starší 40 let, který kouří
více než deset let v průměru krabičku denně a kašle, vykašlává nebo
se zadýchává například při chůzi do
schodů, by se měl nechat vyšetřit
plicním lékařem či lékařkou. Dále je
nejčastější příčinou návštěvy plicního
lékaře chronický kašel nebo zvýšená
námahová dušnost. Rádi také poradíme u protrahovaných či častějších
opakovaných infekcí respiračního
traktu, při odvykání kouření nebo
pacientům s poruchami dýchání ve
spánku. Sem patří mimo jiné silné
chrápání či výpadky dechu.

Trpěli Radotíňáci více plicními chorobami v minulosti, kdy cementárna
vypouštěla hodně prachu?

Jak se správně starat o své plíce?

Na to nemohu vzhledem k délce svého
působení v Radotíně objektivně odpovědět. Ale slýchám od svých pacientů,
že čistota vzduchu byla v Radotíně před
lety výrazně horší. Znečištění ovzduší

Hlavní je nekouřit! Snažit se žít
zdravě, vyhýbat se častému kontaktu
s kouřem nebo prachem v jakékoliv
podobě. A v případě obtíží neváhat
vyhledat pomoc odborníka.
Petr Buček

INFO
MUDr. Pavel Špás (35 let) vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální vzdělávání v oboru interní medicíny
a pneumologie absolvoval v Německu, převážně na plicní klinice v Norimberku.
Se svou matkou, doc. MUDr. Irenou Špásovou, CSc., provozuje v radotínském
zdravotnickém středisku plicní ambulanci. Více na www.plicnicentrum.cz.

Komentáře

Jak hodnotíte nabídku zdravotní péče v Radotíně?
PESTRÁ NABÍDKA ORDINACÍ
zhledem k velikosti Radotína je
nabídka lékařských odborností
poměrně pestrá. Disponujeme
zdravotnickým zařízením na Sídlišti,
které provozuje městská část prostřednictvím Správy obecních nemovitostí.
Kromě toho v Radotíně sídlí i řada dalších lékařů různých odborností.
Snažíme se, aby se zdravotní péče u nás
neustále zlepšovala, a zároveň jednáme
se zdravotními pojišťovnami i s jednotlivými lékaři o jejich působení v Radotíně.
V poslední době jsme podpořili například
vznik kardiologické a cévní ordinace, zakoupili jsme moderní digitální rentgen
a vedle zateplení objektu jsme instalovali
i klimatizaci. Výhodou je, že zdravotnické
zařízení patří městské části a tím můžeme
sami určovat, které ordinace zde budou,
na rozdíl od soukromých poliklinik, kde
bývá rozhodujícím kritériem ekonomické hledisko.
Nájemné ve zdravotnickém zařízení
se snažíme stanovovat tak, aby od nás
lékaři neměli důvod odcházet. Zároveň
jim však musíme nabídnout kvalitní
profesní zázemí. Z tohoto důvodu jsme
nechali zdigitalizovat rentgenové pracoviště, ze kterého lze přeposílat snímky v elektronické podobě na jednotlivá
lékařská pracoviště. Jednáme i o tom,
aby zde do budoucna vznikla ordinace
s ultrazvukovým (sonografickým) vybavením. Můžeme také konstatovat, že
velkou výhodou je i poloha samotného
zdravotnického zařízení, které je velmi
dobře dostupné.
Během první vlny epidemie jsme naše
lékaře pravidelně zásobovali potřeb-

V

ným zdravotnickým materiálem v podobě dezinfekce, roušek, respirátorů
či ochranných štítů. Mysleli jsme i na
naše seniory, kterým jsme v průběhu
ledna letošního roku nabídli pomoc
s registrací na očkování proti koronaviru. V případě potřeby jsme starším
spoluobčanům zajistili také odvoz s asistencí až na místo vakcinace a poté zpět
domů. V této pomoci budeme pokračovat i nadále.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

ZDRAVOTNICTVÍ JE NA DOBRÉ
ÚROVNI
Při pohledu na přístup jednotlivých
obcí a městských částí ke zdravotnictví je vidět diametrální rozdíl. V devadesátých letech byla radotínská ČSSD
u toho, když se vedení obce dohodlo
s cementárnou na vybudování zdravotnického zařízení v bývalých jeslích.
Nové středisko nahradilo spádovou
polikliniku OÚNZ pro Prahu-západ
a slouží primárně občanům Radotína.
Stále více se potvrzuje, že se tehdy
jednalo o správný krok. Radotín je
v tomto ohledu na Praze 16 a v okolí
jedinečný. Vlastnictví objektu vytváří
lepší podmínky pro poskytování standardní a přijatelné lékařské péče. Jsme
rádi, že tento trend pokračuje a městská část zdravotnický objekt v nedávném čase zateplila a zlepšila tak jeho
standard. Samozřejmě že všechno se
dá udělat ještě na vyšší úrovni, ale je
potřeba si uvědomit, že městská část
provozuje zařízení ze svého omezené-

ho rozpočtu a zároveň poskytuje přijatelné finanční podmínky lékařům.
Bohužel se i našeho zařízení dotkla
současná republiková krize spojená
s nedostatkem stomatologů. S údivem
sledujeme návrhy opozičních kolegů,
které jen potvrzují jejich nekompetentnost v této problematice. Jejich představa podpořit veřejnými prostředky
soukromý subjekt je diskriminační pro
druhé subjekty a naprosto proti standardnímu podnikatelskému prostředí.
Bohužel se – přes opakované vyhlášení
pronájmu ordinace i s možností přidělení obecního bytu po dobu výkonu
profese – nepodařilo najít vhodného
zájemce, což potvrdilo problém s nedostatkem zubařů. Souhlasíme s přidělením ordinace a tím i poskytnutím lepšího zázemí cévní specialistce MUDr.
Márové. Domníváme se, že současný
problém se stomatology se podařilo velkou měrou vyřešit soukromou ordinací
MUDr. Maška, který převzal větší počet
pacientů.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

PŘÍLIŠ POMALÝ POKROK
Ještě nedávno v Radotíně mentálně
i napohled převažovala vesnice. Přibylo druhé sídliště, změnila se doba, počet obyvatel prudce narostl. Dnes jsme,
formálně či přirozeně, spádovou oblastí
pro tisíce obyvatel okolních obcí. Je tedy
zřejmé, že stávající zdravotní středisko,
jakkoli bylo ve své době pokrokem, zastarává a aktuálním potřebám dávno
nestačí. Nedávná havárie vody navíc

ukázala, jak snadno je zranitelné a jak
obtížně nahraditelné. Populace v celém
rozvinutém světě nezadržitelně stárne
a budoucí potřeba mnohem větších
zdravotnických kapacit je tak matematickou jistotou. Je proto ku podivu, jak
málo jsme dosud udělali. Slavnostně
odhalujeme uměleckou představu budoucího centra – víc než hezký obrázek
to arci není –, nevšiml jsem si ale, že by
jeho součástí mělo být nové středisko.
Dávno sice nejsme vesnice, avšak skutečně pohodlné a vstřícné městské prostředí jsme dosud nevytvořili. Takové
totiž nevznikne nekoncepčním kouskováním prostoru podle momentálně
vypsaných grantů či ustupováním developerům. Dobře se v Radotíně žije mladým a zdravým – a stavebním firmám.
Sportovišť, dlažby a betonu máme na
rozdávání, dokonce můžeme budovat
tak absurdní nesmysly jako dvouproudou cyklostezku. Neměli bychom však
zapomínat na stovky svých spoluobčanů, kteří zdravotní péči potřebují. Měli
bychom mít na paměti i to, že ne vždy
je člověk pánem svého osudu, a neví tudíž, kdy onu péči bude potřebovat sám.
Současná pandemie nám to bohužel
ukazuje s krutou palčivostí.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

ZDRAVOTNICTVÍ – ZCELA
OPOMÍJENÉ TÉMA
Pamětníkům při zmínce o zdravotní
péči možná vyvstanou vzpomínky na
staré zdravotní středisko, které sídlilo více než půl století v budově statku

u Hamanů. Když bylo v polovině 90. let
slavnostně otevřeno nové zdravotnické
zařízení na Starém sídlišti, představovalo určitou naději, že zdravotnictví je
a bude jednou z priorit obce.
Poslední desetiletí tomu tak ale
není – zařízení sice doznalo kosmetických úprav, ale ani zdaleka neodpovídá
dnešním standardům. Přesto v něm
působí řada odborníků, kteří zajišťují
základní zdravotní péči pro Radotín
i okolní obce. Mnohdy jejich kapacity
nestačí na péči o stále rostoucí počet
pacientů. Ani to ale nemotivuje správce a pronajímatele – vedení radotínské
radnice – k vytvoření vhodných podmínek, v důsledku čehož není budova
zcela vytížena a současně chybí zázemí
pro lékaře.
Příkladem budiž bývalá stomatologická ordinace MUDr. Růžičky, která
již několik let zeje prázdnotou, zatímco sousední praxe jsou přetížené. Na
řešení situace, které jsme předložili na
podzim roku 2019, rada MČ dosud nereagovala. Zato poskytnula část prostor
pro subjekty mimo lékařskou praxi. Pozici zdravotnictví dokládá i to, že v souvislosti s novou výstavbou o něm není
nikde ani zmínka.
A není divu – ve vedení obce nepůsobí žádný odborník z praxe a současně sociální a zdravotní komise při radě
MČ má na programu téměř výhradně
gratulace občanům. Netečnost úřadu
považujeme za selhání, zejména v době,
kdy je dobře fungující zdravotnictví
bezpochyby prioritou všech.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Zastupitelé schválili návrh rozpočtu

„J

ako obvykle navrhuji i pro
rok 2021 vyrovnaný rozpočet. Oproti loňsku v něm
došlo k několika úpravám, které souvisí se současnou situací. Počítáme
s nižšími výnosy především kvůli
předpokládaným úlevám pro radotínské podnikatele z nájmu komerčních
prostor městské části. Jedná se o projev pomoci v rámci omezení jejich
činnosti vládními opatřeními v boji
proti koronavirové pandemii. Dále
předpokládáme nižší příjmy ze vstupného z kulturních zařízení. Na druhou
stranu odpadnou výdaje spojené s tradičními kulturními akcemi, které se
letos budou podle všeho konat v ome-

zené míře. Na další rok jsme odsunuli
i několik nákupů v oblasti IT,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík.
K nejvýznamnějším investičním projektům letošního roku se řadí dostavba
Centra Koruna, projekční příprava výstavby nové radnice a výkup strategických pozemků. Počítá se i s financemi
na lokální opatření proti dynamickým
účinkům povodní na Rymáni. Peníze
půjdou rovněž na rekonstrukce domů
a bytů v městském majetku. Mezi významné běžné výdaje patří finance pro
příspěvkové organizace, pro pečovatelskou službu, dále podpora volnočasovým organizacím v podobě dotačních
prostředků, příspěvky na kulturu a čin-

Foto: Jana Hejrová

Radotínští zastupitelé odsouhlasili starostou
Karlem Hanzlíkem předložený návrh rozpočtu
Městské části Praha 16 na rok 2021. Je navržen
jako vyrovnaný a začíná hospodařit s částkou
115,5 milionu korun. Ta se v průběhu roku navýší
mimo jiné o dotace spojené se stavbami, například
s kulturně-komunitním centrem za Korunou.

Lednové zasedání radotínského zastupitelstva mimo jiné hlasovalo o návrhu nového rozpočtu.

nost místní knihovny, místní správy či
na IT služby.
Rozpočtové příjmy ve výši 115,5 milionu korun tvoří převážně přijaté
transfery od hlavního města a ze stát-

ního rozpočtu na činnost samosprávy
a na přenesený výkon státní správy.
Vlastní příjmy Městské části Praha 16
zahrnují zejména výtěžek z nájmu bytového fondu a komerčních ploch, po-

platky za zábor veřejného prostranství,
správní poplatky, daň z nemovitosti
a příjmy ze vstupného z kulturního
střediska, kina, místní knihovny nebo
poplatky za pečovatelské služby.
(red)

Foto: Petr Buček

Přejezd zůstane do 12. března uzavřený

Na přejezdu se staví nové kolejiště.

Ž

elezniční přejezd v ulici Na Betonce je do 12. března kompletně uzavřený pro chodce i pro automobilovou dopravu. Stavbaři na jeho místě
upravují kolejiště. Auta mohou po dobu
uzavírky přejezdu projíždět novým podjezdem u Horymírova náměstí a také

dočasně otevřeným tunýlkem spojujícím
Prvomájovou a Vrážskou ulici.
Auta i chodci se vrátí na železniční přejezd 12. března, v ten samý den
skončí éra úzkého tunýlku na konci
Prvomájové. Následně začne kompletní rekonstrukce, která přinese jeho

zvýšení a rozšíření na dva jízdní pruhy. Hotovo bude v květnu 2022.
Do té doby budou mít řidiči k dispozici železniční přejezd. S jednou významnou výjimkou – mezi 1. červencem a 15. srpnem 2021 bude přejezd
zavřený. Po tuto dobu budou auta pře-

konávat železniční trať jen na jednom
místě, pod novým podjezdem.
Pátek 12. března přinese kromě otevření přejezdu i další důležitou změnu.
V tento den se uzavře nádražní podchod, začne jeho celková rekonstrukce. Cestující se k nástupištím dostanou
po dočasné lávce nad tratí.
NA CO SE CHCETE ZEPTAT
OHLEDNĚ MODERNIZACE TRATI?
Vedení městské části spolu se
Správou železnic chystá 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 a dočkají se rychlých
odpovědí. Tento „live chat“ se
uskuteční 3. března od 17 hodin.
Odkaz na debatu a bližší informace přinesou internetové stránky
městské části www.praha16.eu.
(red)

Nový nádražní podchod bude díky
výtahům bezbariérový. Doplní jej
i druhý bezbariérový podchod, který
stavbaři vyhloubí v blízkosti současného železničního přejezdu. Provoz pro
auta na něm skončí po dokončení celé
stavby v roce 2022.
(buč)

Marta Tišlová
ukončila
své rekordní
působení na
úřadu

V

závěru minulého roku uzavřela své dlouholeté působení na Úřadu městské části
Praha 16 Marta Tišlová. Na úřad
nastoupila v roce 1976 a celkem na
něm pracovala neuvěřitelných 44 let.
Marta Tišlová spojila svou práci na
úřadě s ekonomickým odborem,
dlouhá léta byla jeho vedoucí.
(red)

Seriál Radnice

9. díl seriálu Radnice: Jak pomůže sociální odbor?

D

alší díl pravidelného seriálu
Radnice se věnuje Odboru sociálnímu Úřadu městské části
Praha 16. „Jedná se o místo, které občan kontaktuje, pokud se dostane do
jakékoli tíživé životní situace, v níž
potřebuje pomoc někoho dalšího,“
říká Pavel Jirásek, tajemník radotínského úřadu. Klienti se zde dozví
o možnostech řešení jejich situace.
„Sociální odbor ve spolupráci s Pečovatelskou službou Praha-Radotín
pokrývá sociální agendy pro všechny
věkové skupiny od dětí až po nejstarší
seniory,“ doplňuje Pavel Jirásek. Radotínské domy s pečovatelskou službou jsou však samostatnou organizací a pod sociální odbor nespadají.

Odbor sociální má dvě části. Prvním je úsek doplňkové péče a komunitního plánování, druhý úsek se
věnuje sociálněprávní ochraně dětí.
Zjednodušeně řečeno se první část
odboru věnuje dospělým klientům
a druhá je zaměřená na děti.
Úsek doplňkové péče zahrnuje sociálního kurátora pro dospělé, který
poskytuje pomoc klientům po návratu
z výkonu trestu. Kurátor také spolupracuje s úřadem práce při vyplácení dávek hmotné nouze pro sociálně
vyloučené občany. Práce sociálního
kurátora pro dospělé je navíc spojená
s prací veřejného opatrovníka, jenž
zastupuje klienty, kteří jsou soudním
rozhodnutím omezeni ve svých prá-

vech. Dále sociální kurátor pro dospělé vykonává romského koordinátora
v rámci Magistrátu hlavního města
Prahy a sociální práci. Pod první úsek
odboru spadá i komunitní plánování,
které je místem, kde se plánují možná
zlepšení sociálních služeb v Praze 16.
Druhou částí a hlavním pilířem celého odboru je sociálně právní ochrana dětí (SPOD). Práce tohoto úseku
se zaměřuje především na ochranu
zájmů dětí, na jejich zdárný vývoj a na
to, zda je zajištěna řádná péče a výchova dětí. SPOD dále působí na poli
obnovení narušených funkcí rodiny
a případně zajišťuje vyhledání náhradního rodinného prostředí, pokud dítě
nemůže žít ve vlastní rodině.

V případě péče o dítě jinou osobou, než je rodič, zajišťuje odbor
dohled nad výchovou a péčí o tyto
děti, případně v rámci dohody o doprovázení tyto rodiny doprovází.
„Hlavním hlediskem úseku SPOD
je zájem o blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo
rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Součástí je také kuratela
pro děti a mládež,“ uvádí Jitka Stejskalová, vedoucí odboru sociálního,
a dodává: „Kurátor pro děti a mládež
pracuje především s dětmi, které vedou zahálčivý a nemravný způsob
života, a to především tím, že zanedbávají povinnou školní docházku,
užívají omamné a psychotropní látky

či alkohol, jsou ohrožené závislostí,
páchají prostituci, trestné činy, opakovaně utíkají od rodičů či jiných
osob odpovědných za jejich výchovu
nebo se nevhodně chovají doma či ve
školském zařízení.“
Důležitou roli na poli sociální péče
hraje také Klub Radotín. Působí samostatně pod hlavičkou neziskové
organizace, radnice jej však významně podporuje. Na Klub Radotín se
mohou obrátit děti v nepříznivé sociální situaci. Klub svým mladým
klientům zajišťuje smysluplné trávení
volného času nebo možnosti doučování. Dostanou zde také radu a pomoc při řešení nelehkých životních
situací.
(red)
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Koruna

Kam za kulturou v době koronaviru?

Ž

ivá kultura (a nejen ta) se kvůli
nejasným rozhodnutím a často
protichůdným nebo nerealizovatelným vyjádřením vlády momentálně nachází ve velmi podivné agonii. Jedna z lednových úprav pro
pořádání kulturních akcí nám dává
možnost ve čtvrtém stupni systému
PES hrát pro 20 procent diváků z celkové kapacity sálu, kteří se prokáží
negativním testem. Ve velkém sále
Koruny bychom v takovém případě
mohli pořádat divadlo nebo koncert
pro 24 osob a na klubové scéně pro
12 návštěvníků.
Náklady na představení (včetně
propagace, produkce, autorských práv,
energií, techniky atd.) máme rozpočítat mezi těch 20 procent povolených
diváků, kteří si opravdu udělají test
a přijdou? Dokáže si někdo představit,
jak vysoké by byly ceny vstupenek?
S nižším počtem diváků totiž
neklesá počet herců nebo členů kapely
a ani počet lidí spojených s realizací
představení nebo koncertu. A když
chceme začít prodávat například
v těchto dnech představení, které
bude v březnu, máme prodat jen
těch 20 procent? Nebo máme prodávat vše a v případě, že bude platit
čtvrtý stupeň, osmdesáti procentům
vrátit vstupné a zbytek nechat přijít?
Jak vlastně ty diváky vybrat? Nevím.
A jsem si jistá, že to nevědí ani ti, co
vydávají tato nesmyslná nařízení.
Než se zase v Koruně potkáme,
pojďme navštívit a podpořit alespoň
virtuálně divadla a projekty, které
určitě stojí za to! Můžete je sledovat na
internetu.

Výběr z divadel

Největší výběr divadelních představení najdete na www.dramox.cz. Sledovat je lze sedm dní zdarma, poté se
platí 299 korun měsíčně, o novinkách
vás budou informovat e-mailem. Většinu vybrané částky získají zapojená
divadla.
Najdete zde představení Dejvického
divadla, divadla Husa na provázku,
ostravského Divadla Petra Bezruče,
Slovenského Národního divadla a dalších scén. Můžete vidět i Divadlo Drak
a jejich úžasného loutkového Fausta
nebo představení Divadla Vosto5.
Z Činoherního klubu uvidíte
například Ptákovinu, za kterou získal Jaromír Dulava cenu Alfréda
Radoka za nejlepší mužský výkon.
V představení Maska a tvář si užijete
Ondřeje Vetchého, Jaromíra Dulavu,
Ivanu Chýlkovou nebo Nelu Boudovou. V Divadle Na Fidlovačce
nabízejí komedii Tři holky jako květ
o ženách tří generací: vnučky, matky

a babičky. Nechybí humor ani sebeiro
nie v podání tria Balzerová, Pazderková, Doležalová. Pro děti je na portálu Dramox k vidění Divadlo Spejbla
a Hurvínka, Naivní divadlo Liberec
a mnoho dalších.

Film Naživo

Tuto „jinou možnost“ divadelních
představení, koncertů i cirkusové
performance rozjel režisér a producent Viktor Tauš. Na počátku nejspíš
bylo divadelní představení Amerikánka autorů Davida Jařaba, Evity
Naušové a režiséra Viktora Tauše,
které uváděla pražská scéna Jatka 78
od roku 2018.
Hlavní hrdinka v podání Terezy
Ramby a Elišky Křenkové na své cestě
zdolává útrapy dětského domova, pěstounské péče i „pasťáku“. Amerikánku
inspirovaly skutečné osudy, představuje sondu do Československa 80.
a 90. let minulého století.
Vzhledem ke všem opatřením
a omezením se i toto představení
postupně přesunulo do virtuálního
světa a začalo se inscenovat mimo
divadlo – v různých prostředích a bez
diváků. K těm se divadlo dostalo formou přímého přenosu. Jednou se
hrálo v opuštěném sanatoriu, jindy na
vzletové ranveji. Zajímavé exteriéry
dodaly divadlu další rozměr i kontext,
inspirovaly vystupující. Natáčelo se
v jediném živém záběru.
Divadlo, tedy Film Naživo „Amerikánka: V opuštěném sanatoriu“, se
nakonec stalo nejúspěšnějším titulem
v letní srpnové kinodistribuci. Projekt
vzbudil celorepublikovou mediální
pozornost a na sociálních sítích zaujal
více než dva miliony lidí.
Určitě o tomto původně divadelním
představení, které bylo nominováno
na cenu Marka Ravenhilla jako nejlepší inscenace roku a odstartovalo
celý zajímavý projekt, ještě hodně
uslyšíme. Připravuje se film i televizní
série. Více o projektu lze vyhledat na
stránce www.amerikanka.cz.
Vybrané soubory i kapely po vzoru
Amerikánky nyní dále inscenují svá
představení v živých prostorech,
natáčí je filmový štáb a tyto filmy živě
vysílali koncem léta do kin nebo nyní
online napříč Českem.
Na portálu Film Naživo si kromě
Amerikánky vychutnáte třeba netradiční koncert Báry Polákové nebo
Lenky Dusilové, cena je 199 korun.
Představení divadla Vosto5: Pérák na
Právnické fakultě je za pouhých 99 Kč.
A děti vezměte do Minoru. Zakoupené
vstupenky podpoří soubory i vznik
nových Filmů Naživo. Vše naleznete
na stránkách www.filmnazivo.cz.

Dana Radová

Knihovna spustila
soutěže a má poličku
s knihami na rozebrání
Foto: Petr Buček

Jan Potměšil v roli hlasatele Rádia Kašpar

Že jsou umělci opravdu kreativní,
dokazuje Spolek Kašpar, který si
v prostoru Divadla v Celetné postavil
rozhlasové studio. Z něj každý den
vysílají skvělý program pro ty, kdo
mají unavené oči a chtějí „jen“ poslouchat. Jak píší na www.radiokaspar.
cz: „Pouštíme hudbu a zveme hosty
dle své chuti. Žádné zprávy o covidu,
dopravě a počasí – jen dobrá muzika
a zajímaví hosté. A vaše otázky a naše
odpovědi.“
Pokud potřebujete o kultuře
s někým mluvit, podívejte se na divadelní soubor Cirk La Putyka, který
v divadle Jatka78 zřídil Ústřednu78.
Telefonní happening se odehrává

pravidelně každou neděli od 18 do
21.30 hodin. V ceně svého obvyklého telefonního tarifu můžete žhavit drát Ústředny78 a volat na číslo
245 007 117. Na druhé straně linky
se střídají hudebníci, akrobaté, herci,
produkční i další operátoři z širokého
týmu Cirku La Putyka, Jatek78 i dalších souborů. Zahrají vám písničku,
zazpívají ukolébavku, předvedou kotrmelec po telefonu nebo povypráví
o tom, jak se během pandemie mají.
Telefonní hovor je omezen na sedm
minut a obsah zůstává čistě na volajícím a volaném. Hovory jsou nahrávány a živě formou mixu vysílány
během videostreamu z happeningu na
sociálních sítích souboru a divadla.

Nová polička s tituly k volnému rozebrání

R

adotínská knihovna zůstala
v lednu kvůli epidemii uzavřená, připravila však několik
novinek. „Od prosince mohou milovníci knih soutěžit na naší facebookové stránce. Každou středu v 17 hodin
zveřejňujeme soutěžní otázku. Všichni, kdo odpoví správně, mohou vyhrát jednu z knih,“ říká nová vedoucí
knihovny Sabina Krejčí.
Výherce si vždy může vybrat z několika titulů, které se s každou soutěží obměňují. Kromě zajímavých děl
různých žánrů naleznou zájemci mezi
cenami i audioknihy. Ocení je ti, kteří klasickým knihám příliš neholdují
a rádi si audioknihu pustí třeba v autě.
„Až se knihovna vrátí k normálnímu režimu, můžou se čtenáři těšit
na další novinku, kterou jsou poličky

s knihami na rozebrání. Poličky naleznete u vstupu do knihovny. Nabídneme zde knihy všech žánrů, pohádky
pro děti i časopisy,“ vysvětluje Sabina
Krejčí. Čtenáři tak nemusí ani přímo
do knihovny, mohou si časopis či knihu bez ohlášení vzít domů. Z důvodu
možného poškození knih povětrnostními podmínkami jsou poličky umístěny uvnitř vstupu do knihovny. Polička bude přístupná v běžné otevírací
době knihovny (po, st, čt 9–12 a 13–18
hod.).
„Pokud nevíte, co si zrovna přečíst,
sledujte Instagram knihovny Radotín
(knihovnaradotin). Pravidelně tam
zveřejňujeme nové tituly, které si můžete u nás vypůjčit,“ uzavírá Sabina
Krejčí.
(kni)

Stupňovité hlediště v Koruně
Foto: Petr Buček

Foto: Archiv Divadla Kašpar

Místo divadla rádio nebo
terapii

Výsuvné hlediště zajistí lepší výhled.

S

ál v Koruně má nové výsuvné hlediště, které zlepší výhled návštěvníků
kulturních představení. Diváci budou napříště sedět na čtyřech různých
úrovních, kapacita sálu zůstane srovnatelná s původním stavem.
(red)

Slovo kulturistky

Dobrý den, jak vám
mohu pomoci?

H

udebníci,
a k r o baté, herci
i produkční ze
souboru Cirk La
Putyka se dočasně
stali telefonními
operátory. Každou neděli jim můžete zavolat a uslyšíte: Dobrý den, jak
vám mohu pomoci? Můžete si
popovídat o čemkoliv. Cílem je
zlepšit lidem náladu v nelehké
době. Někteří umělci spolupracují s dětskými domovy,
nadacemi, jiní rozvážejí jídlo
a nákupy seniorům, další pracují v nemocnicích, supermarketech, vrátnicích i skladech.
I já si v Koruně občas připadám jako v nějaké podobné
ústředně. Každý den mám několik telefonů i e-mailů od našich
stálých i nových vystupujících
s dotazy, jak to vypadá s akcemi
a kdy se zase začne hrát. Poslouchám někdy i velmi smutné
příběhy nadaných lidí, kteří se
dosud živili tím, že nás dokázali
rozesmát, odreagovat či přimět
k zamyšlení.
Ale protože umělci jsou z podstaty většinou kreativní, vzniká
mnoho zajímavých projektů,
které by možná jinak nevznikly.
Některá divadla a produkce
přesouvají svá vystoupení na
sociální sítě, vysílají na dálku svá
představení, hudební vystoupení i filmové streamy.
Srovnávat s živým představením to samozřejmě nejde.
U obrazovek navíc sedíme od
jara více, než bychom si třeba
v loňském roce dovedli představit. Sledovat někdy doma večer
třeba Dejvické divadlo a pak si
dát Husu na provázku má přesto
několik kladů: Nemáte problém
se sháněním vstupenek, můžete
zůstat klidně v domácím oděvu,
pozvat za jednu cenu i další
členy domácnosti. Můžete šustit pytlíkem od arašídů, dát si
drink dle svého gusta. A navíc,
a to je asi úplně nejvíc, uděláte dobrý skutek a podpoříte
nejen finančně, ale hlavně svým
zájmem naši kulturní scénu.
Já přesto věřím, že se zase brzy
budeme potkávat s úžasnými
divadelními soubory, kapelami i umělci u nás v Koruně.
Můžeme tomu trochu pomoci
již dnes, a to nejen tím, že
budeme opatrní a ohleduplní,
ale že si na internetu koupíme
vstupenku na divadlo online
a pozveme své blízké, babičky,
dědečky i děti na společný zážitek na našem gauči.
Pokud jste již tím vším unaveni, počítač není váš kamarád,
sociální sítě vám nic neříkají
a máte potřebu si „jen“ s někým
popovídat, volejte kulturistce
na číslo 725 606 259. Nevím,
zda vás nějak moc pobavím,
ale popovídám si s vámi moc
ráda a kotrmelec v telefonu vám
klidně udělám také! A můžeme
si povídat bez roušky.
Dana Radová, vedoucí KS
U Koruny

á
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Z Radotína/inzerce/sudoku

Informace
Informace
pro inzerenty

Střední odborné
učiliště,
Praha – Radotín

pro inzerenty

Vážení inzerenti,

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

přijme zaměstnance
na hlavní pracovní poměr

KUCHAŘ / KUCHAŘKA

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

Požadovaný termín nástupu:
1. 3. 2021.
Životopis zašlete na e-mailovou
adresu sou@klapice.cz.
Případně dotazy na telefonu
257 899 901.

CENÍK INZERCE

Těšíme se na spolupráci.
Cena v Kč
Formát
inzerátu

Formát
1/64
inzerátu

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

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.

TERAPEUTKA

PSYCHO-ENERGETICKÉ TRANSFORMACE,
KOUČINK, MEDITACE

STRACHY A FOBIE, ÚZKOSTI A PANIKA, DEPRESE,
TRAUMATA, STRES, ZÁVISLOSTI, VZTAHY, FINANCE,
DĚTSKÉ PROBLÉMY, ALERGIE
VÁŽNÁ A CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ
FYZICKÉ BOLESTI A PROBLÉMY
www.terapeutprovas.cz
„Nemusíte vše zvládnout sami… Jsem tu pro Vás!“
Kontakt: 606 320 874; info@terapeutprovas.cz

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

2

Lehká

1
7

Lehká

poskytlo
Lehká
– řešení
řešeníSudoku
vydavatelství Balzám.

Nově otevřený obchod
s výrobnou

INZERUJTE U NÁS

Výpadová 1676/4a,
Praha 5 Radotin.
www. cerstve-testoviny.com
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Úroveň: Lehká
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PASTA FRESCA

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

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést svoje telefonní
číslo nebo adresu.
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CENÍK INZERCE
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105 x 125
260 x 385
160 x 125
260 x 70
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základní

320.00
základní
610.00

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

1,190.00 1,012.00
320.00
272.00
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519.00
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4,520.00 3,842.00
11,880.00 9,504.00
8,810.00 7,489.00

7,048.00
13,744.00

7,048.00

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

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

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

Gymnázium Oty Pavla
5
chystá
přijímací zkoušky
1

1

V

e školním roce
2021/22
otevře
radotínské gymnázium jednu třídu čtyřletého studia se všeobecným zaměřením a jednu
třídu šestiletého studia
pro žáky přicházející ze
7. tříd základních škol. Ta
nabídne všeobecné zaměření s rozšířenou výukou
anglického jazyka. Do
Radotínské gymnázium
každé třídy gymnázium
přijme 28 žáků.
Na zájemce o studium čekají celoGymnázium Oty Pavla patří mezi
státní jednotné přijímací zkoušky for- nejmenší gymnázia v Praze, v jeho
mou písemného testu ze vzdělávacích deseti třídách studuje přibližně tři sta
oborů Český jazyk a literatura a Mate- studentů. Úzce spolupracuje s golfomatika a její aplikace. Gymnázium Oty vou akademií sídlící v areálu společPavla nebude organizovat další vlastní nosti Prague City Golf Club, který se
přijímací zkoušky. Podrobná kritéria nachází v těsné blízkosti školy.
přijímacího řízení jsou k dispozici na
Škola nabízí šestileté denní studium
internetové adrese školy www.gop.cz. všeobecné s rozšířenou výukou anglicInspiraci k tréninku na celostátní při- kého jazyka a čtyřleté denní studium
jímací zkoušky lze najít na stránkách se všeobecným zaměřením, ve kterém
www.cermat.cz.
výuka probíhá podle vlastního školníJednotné přijímací zkoušky první- ho vzdělávacího programu. Studium
ho kola přijímacího řízení se konají obou oborů je všeobecným základem
12. a 13. dubna pro čtyřleté studium pro vysokoškolské studium přírodoa 14. a 15. dubna pro šestileté studium. vědných, technických a humanitních
Součástí přijímacího řízení je také hod- oborů nejen v České republice, ale
nocení prospěchu ze základní školy i v zahraničí.
a umístění na předních místech v obGymnázium plně podporuje rozvoj
vodních a krajských kolech předměto- talentovaných žáků ve všech oborech
vých soutěží, které musí zájemci o stu- rozmanitou nabídkou volitelných
dium doložit diplomem či potvrzením předmětů, individuální přípravou na
v přihlášce ke studiu.
předmětové soutěže i účastí v mnoha
Přihlášky je nutné odevzdat na pře- vzdělávacích projektech.
depsaném formuláři ministerstva školJana Hrkalová,
ství do 1. března.
ředitelka Gymnázia Oty Pavla
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Foto: Petr Buček

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

SPRÁVA A ÚDRŽBA
RODINNÉHO DOMU V RADOTÍNĚ

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
Rozměry
(šířka x
50
x 27
výška
v
milimetrech)
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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 1. února 2021.
Náklad 6 560 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Distribuce Novin Prahy 16 probíhá
v Radotíně do poštovních schránek,
v ostatních částech správního obvodu
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných
odběrných místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 1. března 2021.
Uzávěrka pro inzerci: do 18. února 2021.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

JUDr. Simona Rašková
advokátní kancelář

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

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

tel.: 737 473 278

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

CYCLESTAR s.r.o.

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

RADOTÍN

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:

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

Pro Váš interiér:
- Horizontální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny – velkoplošné zastínění
- Garnýže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

VYROBENO V ČR
F.L.Y. 20“ 7,9 kg
do 8 990 Kč
F.L.Y. 24“ 8,9 kg
do 10 990 Kč

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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Společnost/sport

Pamětník vzpomíná na stavbu cementárny i domů na Viničkách
vážely kámen. Až poté mě přeřadili
do technického oddělení. Při stavbě
nové cementárny jsem vykonával
technický dozor.
To už jste bydleli v Radotíně?

V cementárně jsem se seznámil se svou
manželkou, která tam působila jako
chemička. Se stavbou nové cementárny
se rozběhlo také budování sídliště,
kterému dnes říkáme staré. Tam jsme
dostali malý jednopokojový byt.

Milan Stodola byl dlouholetým členem radotínské stavební komise.

N

a svět jste přišel v Radotíně?

Ne, narodil jsem se v Košicích
v roce 1933. Táta byl voják
a sloužil na Slovensku. V roce 1935
jsme se nastěhovali do Velké Chuchle,
kde žila babička. Pak začala druhá světová válka a pamatuji si, jak jsme kvůli
bombardování přelepovali okna páskami, aby se nerozbila. Po válce otec
pracoval na generálním štábu, v roce
1949 byl obviněný v rámci Reicinovy
aféry z toho, že měl vědět o protistátním spiknutí, které neohlásil. Skončil
v jáchymovských dolech.
Jaký to mělo vliv na váš život?

Ještě za války jsem začal jezdit na gymnázium do Dušní ulice v Praze. Pak
jsem studoval stavařinu na ČVUT. Po
absolvování vysoké školy jsem dostal

umístěnku do Vojenského projektového ústavu, do oddělení projektování
letišť. To mě hodně bavilo. Ale protože
byl táta označen za nepřítele režimu,
nemohli jeho syna nechat pracovat na
strategických projektech. Vyhodili mě
a poslali do dělnické profese.
Kam jste nastoupil?

V Chuchli jsem měl kamaráda a ten
mě doporučil do radotínské cementárny. Tam už chystali stavbu nové
továrny, která měla nahradit původní
na místě dnešních panelových domů.
Byli rádi, že získají člověka se stavařským vzděláním. Půldruhého roku
jsem si nejprve odbyl v dělnické profesi. Zaměřoval jsem lomy, staral jsem
se o přejezdy na drážkách, které pře-

INFO
Milan Stodola spojil svůj profesní život se stavitelstvím a nové radotínské
stavby sleduje i ve svém vysokém věku, v lednu oslavil 88. narozeniny. Loni
chodil pravidelně sledovat stavbu nového železničního mostu a po jeho otevření
několikrát svou rodinu požádal, aby ho pod mostem svezla autem.

Dnes bydlíte v domku na Viničkách,
které byly také projektem zaměstnanců cementárny. Jak výstavba
probíhala?

Na začátku 70. let minulého století
jsme se za podpory cementárny zapojili do družstevní výstavby 27 rodinných domů. Domy vznikaly ze struskobetonu a pro nás jejich budování
znamenalo pět let bez víkendů a dovolených. Ve volném čase se prostě stavělo. Cementárna družstvu hodně
pomáhala nejen půjčkami, ale také
zapůjčením různé techniky. Zajímavé je, že jsme dopředu nevěděli,
který dům bude nakonec náš. To se až
v závěru výstavby rozhodlo s pomocí
losování.
Někdy v té době jste se zapojil do
radotínské stavební komise, ve
které jste pak zůstal dlouhé desítky
let. Za tu dobu se tu toho hodně
postavilo. Co z toho považujete za
nejdůležitější?

Hodně jsme se zabývali problematikou výstavby inženýrských sítí. Dnes
tu máme kompletní zasíťování kanalizací, vodovodem, plynem i spojařskými rozvody. To je obrovská výhoda.
V Radotíně se toho staví hodně a sou-

Chuchelský tým aerobiku oslavil 20. narozeniny
Loni uplynulo 20 let od založení klubu sportovního aerobiku Aerobic Team
Praha. Oddíl založila trenérka a choreografka Veronika Buriš (Vrzbová)
a prvních deset let fungoval pod záštitou TJ Sokol Chuchle. Od roku 2010
sídlí v areálu K8 ve Velké Chuchli.

Z

a 20 let své existence se z malého družstva aerobikových
nadšenců stal jeden z nejlepších a nejúspěšnějších klubů nejen
v České republice. Závodnice Aerobic
Team Praha navíc s každoroční pravidelností obsazují medailové pozice
na mezinárodních soutěžích. V roce
2007 přivezli do Velké Chuchle první
titul mistrů světa, a to dokonce hned
dvojnásobný. Za 20 let svého působení
na poli sportovního aerobiku získaly
závodnice z Chuchle neuvěřitelných
70 titulů pro mistry České republiky,
19 prvních míst na mistrovství Evropy
a 17 titulů mistrů světa.
Kvalita chuchelského klubu je také
každoročně oceněna v soutěži klubů
Českého svazu aerobiku, který nese

název Top Ten. Žebříček vzniká na
základě úspěchů a účastí závodníků ve svazových soutěžích. Aerobic
Team Praha se od založení této ankety v roce 2010 pravidelně umísťuje na
jeho předních příčkách. Tato bilance
svědčí nejen o vysoké kvalitě závodníků, kterou Aerobic Team Praha
každoročně vyprodukuje, ale je také
výsledkem dlouhodobého konceptu
přípravy a práce s dětmi.
Kolektiv vyškolených trenérek
pracuje s dětmi již od předškolního
věku, kdy se malé budoucí závodnice pod vedením Zorky Prouzové učí
základům gymnastiky a aerobiku.
Zúčastňují se také regionálních soutěží, na nichž sbírají cenné závodnické zkušenosti. Poté pokračují do vyš-

ších věkových kategorií a vstupují do
národních a mezinárodních soutěží.
Současný trenérský tým tvoří Veronika Buriš, Lucie Čuřínová, Kateřina
Hricková, Veronika Frantová a Sarah
Fryšová.
Důkazem kvality trenérské práce
je také ocenění hlavní trenérky klubu
Veroniky Buriš v soutěži „Díky, trenére!“. Veronika byla vybrána mezi
30 nejúspěšnějších trenérů mládeže
v České republice.
Nedílnou součástí činnosti Aerobic
Team Praha jsou také lekce pro veřejnost – patří sem cvičení bodystyling, pilates, zumba a TRX. Novinkou
v programu lekcí je dopolední cvičení
pro rodiče a děti ve věku do čtyř let.

visí to se stálostí zdejšího politického
zastoupení. Díky tomu se městská část
může neustále rozvíjet. Stavby, jako jsou
modernizace a rozšíření školy, bazén,
biotop, kulturní centrum, jsou důsledkem stabilního vedení radnice. Mohu
srovnávat například s Velkou Chuchlí,
kde jsem dříve bydlel a která mě stále
zajímá. Ta je na tom hůře, tam se nejsou
lidé ve vedení městské části schopni na
důležitých věcech shodnout.
V Chuchli jste prožil mládí. Jaká to
pro vás byla doba?

Velkou zábavou byly návštěvy dostihů.
Pro nás to byla ale i výdělečná činnost.
Lidé hodně sázeli, ale někteří systému
sázení moc nerozuměli. Jako děti
jsme sbírali na zem zahozené sázenky
a kontrolovali jsme, jestli náhodou

nejsou výherní. Jednou jsem tak domů
přinesl šestnáct stovek. Přátelili jsme
se také s žokeji, byli to naši vrstevníci.
Ale větší část života jsem strávil tady
v Radotíně.
V radotínské cementárně jste pracoval až do roku 1989. Co jste měl
po jejím dokončení v popisu práce?

Jako hlavní úkol jsme měli snižování množství vypouštěného prachu.
Různě se měnila zařízení, filtrace, až
se to podařilo úplně snížit. Pamatuji si
ještě na tak zvané prašné, které nová
cementárna vyplácela majitelům sousedních pozemků a nemovitostí jako
odškodnění. Když se prášit přestalo,
nebyli spokojení, protože přišli o příjem.
Petr Buček

LCC White ovládli finále
boxlakrosové ligy

Č

eské lakrosové unii se podařilo dojednat po vzoru dalších
profesionálních soutěží možnost uspořádat za přísných podmínek závěrečný turnaj Národní boxlakrosové ligy 2020. Čtveřice týmů tak
v lednu sehrála play-off v „bublině“
stadionu na Jižním Městě – bez diváků
a po otestování všech účastníků.
Radotínští Custodes byli v poslední
sezoně rozděleni do dvou týmů –
White a Red. Bílí si v semifinále poradili s Old Dogs Plzeň hladce 27:15.
Deset gólů nastřílel Tomáš Knotek.
Červení pak otočili zápas proti SK
Lacrosse Jižní Město a vyhráli 18:11.
Nejlepším střelcem byl nováček
v týmu Lukáš Kučera. Jižní Město
následně Old Dogs porazilo v zápase
o bronz 21:16.
V radotínském finále měli převahu
LCC White. Nejprve si vybudovali
náskok šesti gólů, poté se sice hra
srovnala, ale v poslední čtvrtině si

bílý tým vedení opět pojistil a zvítězil
22:14.
Nejlepším střelcem a zároveň vítězem kanadského bodování play-off se
stal Dominik Pešek v dresu Old Dogs
Plzeň (17+4).
„Na všech týmech byla patrná nerozehranost a hra byla dost neuspořádaná, ale i tak jsme viděli spoustu
dobrých akcí,“ hodnotí průběh play-off radotínský trenér Lukáš Neužil
a dodává: „Bílý tým ve finále předčil
soupeře díky zkušenější obraně a efektivnějšímu zakončování. Červeným
trochu chyběl výraznější střelec.“
Možnost odehrát zápasy byla vítanou vzpruhou v době, kdy nelze trénovat jinak než individuálně. Radotínští
potvrdili svou pozici dominantního
českého klubu a pohár pro vítěze
NBLL tak zůstane v sokolovně popatnácté v řadě.
Ondřej Mika

Sáňkování ve Slavičím údolí
Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Milan Stodola (88 let) vystudoval po válce stavební fakultu. Podílel se na vzniku nové cementárny a v 60. letech se přidal
k družstevní výstavbě rodinných domů na Viničkách. Pět desítek let byl členem radotínské stavební komise.

L

ednová sněhová nadílka zaplnila
Slavičí údolí dětmi i jejich rodiči,
kteří se přišli svézt na saních
nebo na bobech. Do údolí a jeho okolí
zavítali také běžkaři a milovníci zimních procházek.

(atp)

(red)

SPOUŠTÍME 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:

