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Vážení
spoluobčané,

v létě stavbaři
dokončí nové
budovy ve vnitrobloku za kulturním domem
Koruna, které
budou mít pro
Radotín hned několik pozitivních
přínosů. Pro jejich zřízení jsme
sehnali téměř sto milionů korun
z různých dotací a díky tomu
jsme mohli unikátním způsobem
propojit čtyři investice a samotné
stavby v jeden čas do jedné.
V sociální oblasti pomůže
Radotínu komunitní centrum,
které nabídne pomocnou ruku
seniorům, dětem i celým rodinám. Základní umělecká škola
dostane moderní a potřebné
zázemí pro výuku a policisté už se
těší na svou novou služebnu. Její
umístění v centru Radotína bude
pro všechny obyvatele určitě přínosné.
Věřím, že dvůr za Korunou
zaplníme životem, že se toto místo
stane vítanou alternativou a příležitostí pro příjemné a inspirativní
setkávání. Celý soubor budov
trvalo vystavět jen něco přes
rok a brzy bude hotový. Jedná se
o největší investiční akci pod taktovkou radnice v tomto volebním
období. V těch předchozích jsme
postupně v Radotíně postavili
mimo jiné sportovní halu, biotop, krytý bazén, zrekonstruovali a rozšířili jsme na potřebnou
kapacitu základní školu, zvýšili
jsme protipovodňovou ochranu,
dokončili zasíťování městské části
technickou infrastrukturou, tedy
kanalizací a plynem. Snažíme se
i v této nelehké době náš Radotín
posouvat dál.
Přeji vám pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Dvůr za Korunou chystá pestrý program
Do finále spěje stavba
budov za Korunou,
pro které radotínská
radnice získala čtyři
různé dotace. Rozjezd
je plánován na konec
letošního léta. Srdcem
dvora se stane komunitní centrum s bohatým programem.

Vizualizace: Grido

Slovo starosty

Číslo 5/2021

ZUŠ

Policie ČR

Dům
na půli
cesty

Komunitní
centrum

N

a stavbu souboru budov s rozmanitým využitím radotínská
radnice vyjednala bezmála
90 milionů korun. „Jedná se o unikátní
propojení prostředků ze čtyř různých
zdrojů a v jeden čas, které nám pomohly vyřešit několik problémů najednou.
Policii díky tomu dostaneme z problémové zátopové oblasti do centra Radotína, umělecká škola se přestěhuje do
vlastních prostor a komunitní centrum
spolu s Domem na půli cesty pomůže
městské části v sociální oblasti,“ říká
radotínský starosta Karel Hanzlík.
Vnitroblok za historickou budovou Koruny se kompletně mění. První
budova sousedící s Korunou nabídne
na sklonku léta komunitní centrum
s kavárnou a dalšími prostory, v nichž
naleznou senioři, rodiny s dětmi nebo
mládež zázemí pro nejrůznější aktivity. K dispozici budou mít i velký dvůr
s posezením, altánem a terasou. Na
konci podlouhlé budovy komunitního
centra vznikne Dům na půli cesty. Jeho
dva byty poskytnou zázemí až osmi
čerstvě dospělým lidem, kteří vyrůstali
v dětském domově a pod dohledem
poradců a psychologů se vydávají do

Budovy za Korunou zahájí provoz na přelomu letošního léta a podzimu.

běžného života. Velkou podporou by
jim měl být i čilý komunitní život na
dvoře a možnost připojit se k aktivitám.
Hned vedle Domu na půli cesty
vzniká nová služebna místního oddělení Policie ČR. Přestěhuje se sem ze
složitě dostupné lokality ve Výpadové
ulici. Poslední díl nového komplexu
čtyř propojených budov uzavírajících dvůr za Korunou bude patřit

radotínské základní umělecké škole. Ta
sem přemístí všechny činnosti, které
dosud nabízela v učebnách mimo své
hlavní sídlo ve Zderazské ulici. Do
nové „zušky“ budou chodit žáci navštěvující taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Hudebníci zůstanou ve
Zderazské ulici, ale v nové budově za
Korunou budou mít k dispozici sál pro
své koncerty.

Inzerce

Připravte svůj vůz na jarní vyjížďky v autorizovaném servisu
ŠKODA AUTO. Poctivou jarní servisní prohlídku teď máme za výhodnou
cenu, a to včetně diagnostiky, kontroly podvozku, stavu oleje, brzdové
a chladicí kapaliny a dalších kontrol.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675, www.femat.cz

JARNÍ SERVIS
BEREME

POCTIVĚ

Dopřejte svému vozu poctivou jarní servisní prohlídku
včetně diagnostiky, kontroly podvozku, stavu oleje
a akumulátoru jen za 249 Kč

Do komunitních částí nového souboru budov i do základní umělecké
školy budou návštěvníci vcházet ze
dvora nebo z ulice před Korunou.
Policisté využijí přístup a parkování
z druhé strany, v sousedství nedávno
dokončené hasičské zbrojnice v Karlické ulici.
Petr Buček

Pokračování tématu na str. 2 a 3
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Nové budovy

Vizualizace: Grido

Jednu z budov v novém komplexu za Korunou
obsadí radotínská základní umělecká škola. Na
nové prostory se může těšit výtvarný a taneční
obor, v přízemí vzniká malý koncertní sál. Výuka
hry na nástroje bude pokračovat ve Zderazské
ulici. Žáci a jejich rodiče se poprvé do nových
prostor podívají v září, kdy začne nový školní rok.

Vizualizace: Grido

ZUŠ získá sál,
Radnice spojila čtyři dotace
polepší si výtvarka
i tanec

R

adotínská radnice sehnala čtyři dotace na čtyři různé
budovy, které společně obklopují dvůr za Korunou.
„Díky spojení investic do jedné stavby se podařilo ušetřit
mnoho prostředků. Kdyby stavby vznikaly samostatně, náklady
na jejich pořízení by byly mnohem vyšší,“ říká Miroslav Knotek, radotínský místostarosta. Jaké dotace radnice pro stavby
vyjednala?
Komunitní centrum: 13,5 milionu korun z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR (fond EU)
Dům na půli cesty: 17,3 milionu korun z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR (fond EU)
Základní umělecká škola: 25 milionů korun z kapitoly
školství hlavního města Prahy
Služebna Policie ČR: 34 milionů korun z kapitoly
bezpečnosti hlavního města Prahy
(red)

Rozhovor

David Körner, ředitel Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha
II, pod které spadá také radotínská policejní služebna, vysvětluje výhody
nového zázemí v sousedství dobrovolných hasičů.

P

olicie ČR dnes sídlí u Výpadové ulice. Jaké tam má
podmínky pro svou práci?

„N

a novou budovu se velmi
těšíme. Největší posun
vidím v tom, že budeme
konečně ve svém,“ říká ředitel školy
Pavel Motlík. Díky novému objektu
už nebudou žáci využívat historickou budovu Koruny ani učebnu
gymnázia. „Zuška“ bude fungovat na
dvou místech – v právě dokončované
stavbě a ve Zderazské ulici.
Nové prostory přinesou vyučovaným oborům nové možnosti. „Žáci
výtvarného oboru budou mít možnost seznámit se s rozmanitými
výtvarnými technikami. Posledních
několik let to nebylo možné, protože
výtvarný obor fungoval v pronajaté
učebně na Gymnáziu Oty Pavla,“
vysvětluje Pavel Motlík. Ředitel školy
proto očekává díky novému zázemí
zvýšení zájmu o výtvarný obor.
Základní umělecká škola škola se
usídlí hned vedle nové policejní služebny. Ta bude mít vchod ze směru
od hasičárny, žáci naopak budou ke
své škole přicházet přes dvůr za historickou Korunou. Ten dostane nové
spojení s chodníkem v Karlické ulici.
V podkroví nové budovy dělníci
dokončují taneční sál. Samostatnou
učebnu získá v prostředním patře
výtvarný obor, který bude mít k dispozici mimo jiné keramickou pec
a sklad materiálu. Na stejném podlaží se objeví učebna hudební nauky.
Přízemí budovy zabere malý sál

s pódiem, který k výuce využije literárně-dramatický obor. „Kromě toho
se v sále budou konat zkoušky větších
hudebních souborů a určitě se tam
bude odehrávat celá řada menších
koncertů. Výtvarný obor najde v sále
prostor pro pořádání výstav,“ popisuje plány ředitel Pavel Motlík.
Škola pořádá každoročně okolo 30
veřejných koncertů a vystoupení, na
která si musela pronajímat různé sály.
„Většinu z nich budeme realizovat
v našem novém sále a větší koncerty
a vystoupení budeme i nadále pořádat v aule základní školy nebo v sále
kulturního střediska,“ uvádí Pavel
Motlík.
Umělecká výuka začala v Radotíně
v roce 1955. Jako první přišly na
řadu hodiny klavíru a houslí. Od
roku 1967 nabízí výuku nejen hudby,
ale také výtvarné výchovy, tance
a literárně-dramatické vzdělávání.
„Z hudebních nástrojů je v poslední
době velký zájem o hru na saxofon,
kytaru klasickou, elektrickou i basovou a bicí nástroje. Poptávka je také
o taneční i výtvarný obor a zdá se,
že po návratu z mateřské dovolené
učitelky z literárně-dramatického
oddělení je opět větší zájem i o tuto
výuku. V podstatě se dá říct, že ve
všech oborech je zájem o něco větší,
než jaký můžeme uspokojit,“ uzavírá
Pavel Motlík.
(buč)

Určitou nevýhodou je umístění oddělení v zátopové oblasti, mimo centrum
Radotína a ne s úplně ideální dostupností pro občany. Podmínky pro práci
policistů ve smyslu pracovního prostředí a vybavení oddělení nejsou nijak
katastrofální, nicméně když se naskytla
možnost získat zcela novou budovu oddělení, uvítali jsme to s nadšením.
V nedávné minulosti zasáhly služebnu povodně. Jaké komplikace
vám to způsobilo?

Během povodní bylo celé přízemí budovy pod vodou. Většinu vybavení
jsme stihli vystěhovat do prvního patra,
z tohoto pohledu nebyly následky nijak
fatální. Oddělení však bylo dlouhodobě nepoužitelné, jelikož se po opadnutí
vody a vyschnutí muselo opravit a znovu vymalovat.
V čem bude lepší nové zázemí v Karlické ulici?

Nové oddělení je stavěno tak zvaně
na zelené louce a přesně podle našich
představ, což je k nezaplacení. V budově je všechno, co policisté pro výkon
své služby potřebují – od příjemného
prostoru pro veřejnost přes kanceláře až po adekvátní skladové prostory
a také potřebná parkovací místa. Ideální je i umístění oddělení v centru městské části, čímž bude i lépe dostupné pro
občany Radotína.
Nabídne nová budova větší prostory? Jedná se jen o kanceláře,
nebo má i jiné vybavení pro policejní
práci?

Budova nabízí větší prostory a hlavně účelněji členěné. Obsahuje kvalitní
zázemí pro policisty v podobě šaten,

sociálních zařízení a kuchyní, což je nezbytné, neboť policisté vykonávají svou
službu nepřetržitě a kvalitní zázemí
s možností občerstvení a hygieny nutně potřebují. Nově vybavené kanceláře
vytvářejí potřebné pracovní prostředí
a jistě se v nich budou lépe cítit i občané, kteří budou řešit s policisty své
problémy.

Foto: Policie ČR

Do základní umělecké školy (horní obrázek) se bude vstupovat ze dvora,
policie využije přístup od hasičské zbrojnice. Na dvoře vznikne terasa, která
bude sloužit také jako pódium (dole).

Policejní ředitel:
Těšíme se na kvalitní zázemí

Používá radotínská služebna elektromobil? Plánujete zázemí i pro auto
na elektřinu?

Policisté na oddělení používají elektromobil v policejních barvách a nové oddělení bude vybaveno rovněž nabíjecí
stanicí pro toto vozidlo.
Má nějakou výhodu i skutečnost, že
budete sídlit hned vedle základny
dobrovolných hasičů?

Rozhodně se jedná o výhodu, neboť
s hasiči často spolupracujeme, a to jak
s těmi profesionálními, tak i dobrovolnými. Osobní kontakty nelze nijak
nahradit.
Obsadí novou budovu stejný počet
policistů jako původní? O kolik lidí
se jedná?

Do nové budovy se oddělení přestěhuje v současných početních stavech.
Celkem je oddělení koncipováno pro
více než tři desítky osob. Skládá se z vedoucích pracovníků, policistů vykonávajících dozorčí službu, tak zvaných
zpracovatelů a policistů zajišťujících
hlídkovou činnost na teritoriu místního oddělení. Nedílnou součástí týmu je
i občanská zaměstnankyně vykonávající
zejména administrativní činnosti spojené s chodem oddělení. V současné době
je osm míst na oddělení neobsazených.
Jakou roli vlastně především plní
místní oddělení policie?

David Körner

Úkolem místního oddělení je v prvé
řadě každodenní všeobecný dohled
nad veřejným pořádkem v oblasti Radotína, Zbraslavi a Lipenců, což obsahuje jak preventivní působení, tak
činnost směřující k odhalování pachatelů přestupků a trestných činů. Podle
potřeby se podílí na dalších úkolech,
které mohou v oblasti vyvstat. Jedná se
o dohled nad většími akcemi typů koncertů nebo větších zábav. Policisté místního oddělení se také spolupodílejí na
dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu.
V čem nové sídlo policejní služebny
v centru Radotína usnadní život
radotínským občanům?

Už samo nové prostředí oddělení by
mělo přispět k větší pohodě a spokojenosti občanů, kteří s policisty přijdou
do kontaktu. Rovněž svým umístěním
bude oddělení lépe dostupné a už jen
pohyb policejních vozidel a policistů
přes frekventované centrum Radotína
by mělo přispět ke zvýšenému pocitu
bezpečí občanů.
(buč)
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Komunitní centrum

Pokračování ze str. 1

Vizualizace: Grido

Vizualizace: Grido

Komunitní centrum: Fajn nový dvůr Koruna

Kontaktní centrum bude hned u vchodu do dvora.

B

ohatý program pro všechny
generace plánuje komunitní
centrum, které bude srdcem
celého nového komplexu za Korunou. „Nabídneme další aktivity, na
které nebyl v Koruně prostor – aktivní
zábavu, vzdělávání, relaxaci a náplň
pro volný čas seniorům, mládeži,
rodinám s dětmi a také teenagerům.
V tomhle unikátním Fajn novém
dvoře bude prostě všem dobře!“ říká
Dana Radová, která vedle Kulturního
střediska u Koruny povede i Fajn Nový
Dvůr Koruna, jak se bude komunitní
centrum jmenovat.
Hned u vstupu do dvora z chodníku před Korunou bude k dispozici
kontaktní nízkoprahové centrum.
Poslouží také jako rozcestník komunitního centra a zájemce bude informovat o široké nabídce aktivit a činností různých spolků nejen ve dvoře
samotném, ale i v celém Radotíně.
„Prostor mohou k posezení využít
děti čekající na své kroužky, dají si tu

čaj a v bezpečí udělají úkoly do školy,“
říká Dana Radová. Rodiče čekající na
děti zde mohou v klidu pracovat na
počítači a využít kancelářské zázemí.
Senioři si zde nechají vytisknout nejrůznější formuláře a jiné tiskoviny,
pracovníci jim mimo jiné poradí
s online nákupem nebo s nečekanými
životními situacemi. Zájemci si zde
vyzvednou kuželky, vybavení na stolní
tenis nebo ke grilování.

Komunitní kavárna

Ve stejné budově o kousek dál směrem
do dvora vznikne komunitní kavárna
s nápoji a lehkým občerstvením.
Dětem nabídne zdravé svačiny i deskové hry. Zájemci budou mít k dispozici klavír nebo si poslechnou hudbu
z gramofonu. Návštěvníci si v kavárně
také mohou číst knihy z miniknihovny,
luštit křížovky, houpat se v houpacích
i závěsných křeslech, namalovat si svůj
hrneček, v nabídce se objeví i další zajímavé aktivity.

Komunitní kavárna nabídne posezení s hudbou, hrami i další aktivity.

Bohaté vybavení komunitního centra se propojí s chystaným pravidelným
programem pro všechny generace.
Ten se bude odehrávat v přízemí, na
dvoře i v prvním patře, které nabídne
malý sál a několik učeben. „Na provozování všech těchto aktivit jsme obdrželi dvouletý grant od hlavního města
v rámci Operačního programu Praha –
pól růstu ČR ve výši přesahující 4 miliony Kč,“ sděluje Dana Radová.
Jeden z pravidelných programů
dostane název Mladá scénka. Povedou
ho mim a učitel radotínské základní
školy Michal Hecht spolu s loutkoherečkou Miladou Čechovou. Zaměří se
na složité životní situace mladých lidí
a na jejich řešení prostřednictvím divadla. Program Chytrá hlavička se zase
bude věnovat vzdělávání dětí a celých
rodin v nepříznivé sociální situaci. Součástí bude doučování žáků z radotínské
základní školy pod odborným pedagogickým dohledem. Využijí ho třeba
děti samoživitelek, které si nemohou

dovolit platit za běžné doučování. Aktivita Koruna kvete využije venkovní
zázemí včetně zahradního altánu. Děti
a dospělí se zde budou věnovat nejen
environmentální výchově, bylinkovým
či květinovým kontejnerům ve dvoře
i na svých balkonech, ale také péči
o malá domácí zvířata. Nebudou zde
proto chybět králíci, akvárium, morčata nebo andulky.

Program na dvoře

Velkou proměnou projde do léta také
samotný dvůr za Korunou. Vznikne
na něm zázemí pro příjemné posezení,
občerstvení, relax i sportovní aktivity.
Stará budova dostane namísto točitého schodiště velkou terasu, která část
dvora zastřeší. „Na dvoře plánujeme
malé koncerty, divadelní představení na
terase, ke koupi bude točená zmrzlina
a další překvapení. Vzniká tu také prostor pro aktivity radotínských spolků
a všech aktivních lidí, kteří chtějí rozvíjet komunitní život v Radotíně. Připra-

vujeme první společné setkání všech
dobrovolníků a zájemců o spolupráci
na začátek léta a těšíme se na společné
nápady a akce,“ říká Dana Radová.
Poslední dvě nabídky komunitního
centra vytvoří klub her zaměřený
na deskové i jiné hry – například na
stolní tenis či kuželky. A také Seniorská škola, která naláká starší generaci
na vzdělávání nebo pohybové aktivity,
jako jsou kalanetika nebo jóga. Zájemcům vyjde vstříc také při jednání
s úřady. Lektoři pro všechny aktivity
budou k dispozici každý pracovní den
v odpoledních hodinách.
„Z široké nabídky aktivit je patrné,
že se komunitní centrum postará o ty,
kteří potřebují nejrůznější podporu
a v běžném životě nemají neustále po
ruce někoho, kdo by jim v různých
životních situacích pomohl. Centrum bude spojovat lidi různého věku
i odlišných zájmů a potřeb,“ říká starosta Karel Hanzlík.
(buč)

Komentáře

Co Radotínu přinese soubor nových budov ve vnitrobloku za Korunou?
POSÍLÍME SOCIÁLNÍ OBLAST,
VZDĚLÁVÁNÍ I BEZPEČÍ
ednou z hlavních částí práce komunálních politiků je shánění
dotací na projekty a stavby, které
pomáhají rozvíjet obec nebo městskou
část. Po sportovní hale, biotopu, navýšení kapacity školy, bazénu a dalších
projektech jsme se pustili do rozvoje
dvora za Kulturním střediskem U Koruny. Stavba právě finišuje a dvůr se
brzy zaplní životem. „Zuška“ zlepší
vzdělávání, komunitní centrum pomůže v sociální oblasti a nová služebna policie přispěje k bezpečí.
Potvrzuje se, že štěstí přeje připraveným. Neustále přemýšlíme o tom, jak
posouvat Radotín v různých oblastech
kupředu, a s předstihem chystáme
projekty, na které pak sháníme finance. Už několikrát se nám vyplatilo mít
dopředu hotové plány, které je možné realizovat, jakmile hlavní město
nebo jiná instituce nabídne nový dotační program. To je ostatně i případ
výsadby stromů, na kterou jsme měli
s předstihem zpracovaný generel zeleně. Díky tomu můžeme po celém
Radotíně v posledních letech sázet
stovky dřevin.
Ale nyní zpět k souboru budov za
Korunou. V tomto případě jsme se
pustili do něčeho zcela nového. Podařilo se spojit čtyři různé dotace do
společné výstavby čtyř budov. Investice se blíží částce 100 milionů korun.
Celou akci jsme začali připravovat už
v roce 2011, kdy bylo vypsáno výbě-

J

rové řízení na zpracování budoucí
podoby dvora a přilehlých budov. Do
soutěže se přihlásilo devět architektonických studií, vybrali jsme návrh od
společnosti Grido.
Propojené stavby budou fungovat
v různém režimu. Základní umělecká škola a Policie ČR budou v nájmu
a budou si hradit náklady spojené
s provozem. Na fungování komunitního centra jsme zajistili dotaci, aby
mohlo nabídnout pestrý program
pro děti, seniory i celé rodiny. Rozšiřujeme tak portfolio služeb v sociální
oblasti, kde dosud hrála prim naše
pečovatelská služba sloužící terénně
i v moderním domě pro seniory.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

INVESTICE DO VEŘEJNÉ
VYBAVENOSTI VÍTÁME
Je potěšitelné, že městská část využila původní koncepce rekonstrukce
objektů u Koruny, vzniklé na základě architektonické soutěže pořádané
před deseti lety. Zastavovací podmínky tehdy počítaly s výstavbou hasičské
zbrojnice, policie a radnice. Je dobrou
zprávou, že projekt respektuje původní zástavbu a půdorysně navazuje na
stavbu z předminulého století.
Z původního záměru byla dokončena v roce 2020 hasičská zbrojnice.
Sídlo policie pro celý správní obvod
Prahy 16, kromě Velké Chuchle, se
otevře podobně jako zbytek dvora

v září letošního roku. Místo radnice,
která bude umístěna v novém centru,
zde najde své sídlo ZUŠ Klementa Slavického. Tato instituce, která už neodmyslitelně patří do systému radotínského vzdělávání, hledala po dlouhou
dobu důstojné prostory. Radnice tak
významně pomohla zřizovateli školy,
hlavnímu městu Praze, a tento krok
vítáme. Komunitní centrum zlepší
společenské dění v naší městské části.
Uvidíme, jak bude fungovat Dům
na půli cesty, který ale považujeme za
skvělé gesto pro potřebné. Je také přínosné, že náklady na provoz nebudou
zatěžovat rozpočet městské části. Policie si bude platit nájem a provoz, ZUŠ
svůj provoz, komunitní projekty získaly dotaci z evropského fondu. Projekt
přináší do centra Radotína po letech
státní policii, zároveň má komunitní,
edukativní a sociální rozměr. Projekt
vítáme a přejeme mu, aby si našel co
nejvíce příznivců.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

řádky se mohou naplnit nějakým čtivějším obsahem. Je mi líto zbourání
původních historických budov a stále
jsem přesvědčen, že měla proběhnout
otevřená architektonická soutěž –
vždyť jde o nejstarší jádro naší obce.
Přesto však, řekl bych, klady nakonec převažují. Beznadějně přeplněná
ZUŠ nové prostory potřebuje a ocení
je žáci, rodiče i my učitelé. Policejní
služebna dostane důstojnější a lépe
umístěné sídlo a Dům na půli cesty či komunitní centrum budou pro
Radotín něčím docela novým. Sympatické je, že projekt respektuje měřítko i kontext a do někdejšího centra
města se pokouší přirozeným způsobem navrátit život a obsah. Chystaný
developerský projekt na sousedním
pozemku, zkapacitnění křižovatky
i stavba nového centra sice mohou
vzbuzovat obavy a ten kontext trochu
posouvat; nic to ale nemění na mém
přesvědčení, že zde vzniká dobrá věc,
která Radotín může učinit o kousek
lepším místem.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

VZNIKÁ DOBRÁ VĚC
Obyčejně na tomto místě kritizuji,
tentokrát ale budu ve svém názoru
mírný, a to hned ze tří příčin. Jednak
jako učitel ZUŠ z principu nejsem ve
věci nestranný, nadto si myslím, že
zde vzniká něco dobrého, a konečně chovám víru, že když projednou
nebudu na ODS zlý, nebude v tomto
listě nucena tolik lkát a takto ušetřené

BUDOUCÍ NÁKLADY, PŘESUN
INSTITUCÍ I KOMUNITNÍ ŽIVOT
Soubor nových budov za Korunou je
v celé řadě ohledů pouze efektním výstupem projektu, který kromě vysoké
vstupní investice představuje nezanedbatelnou zátěž rozpočtu městské
části i do budoucna. Na hodnocení

jeho přínosů je příliš brzy. V projektu
lze ale i nyní jen velmi obtížně spatřovat významnou kvalitu, která by měla
potenciál reálně zlepšit život všem obyvatelům Radotína. A to zejména s přihlédnutím k tomu, že většina institucí
se do vnitrobloku přesouvá z nedaleké
vzdálenosti a nevzniká zde zcela nově.
Investice do kultury obecně vítáme.
Před výstavbou nových budov však
upřednostňujeme opravdu efektivní
vynakládání prostředků, a především
maximální vytížení stávajících kulturních prostor. Poptávka po nich je
v Radotíně relativně nízká, což jen dokládá fakt, že léta jich hned několik po
většinu roku zeje prázdnotou. Otázku
vyvolává i zajištění adekvátního využití prostor, které se zanedlouho uvolní
v budově Koruny.
Z hlediska Radotína skutečnou novinku představuje komunitní část projektu, která sestává ze startovacích bytů
pro osm mladých lidí přicházejících
z dětských domovů, komunitní kavárny, zahrady a dalších komunitních prostor. Podobná centra obvykle vznikají
spontánní spolkovou či občanskou aktivitou. Vytvoření přirozeně přijímaného a aktivního prostředí pro všeobecný
sousedský život uměle, nadto na základě projektu vedení radnice vypracovaného bez širšího zapojení obyvatel, je
tak velmi ambiciózní záležitostí s mnoha popsanými riziky. Přejme si, ať se
podaří.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Foto: Eva Javorská

Radotín má 56 nových stromů
Zahradníci vysázeli v dubnu po celém Radotíně
56 nových vzrostlých stromů, další přijdou na
řadu na podzim. Práce provedla zahradnická
firma Treemen ze Šestajovic, která zvítězila
v radnicí vyhlášené soutěži, do níž bylo podáno
rekordních 14 nabídek od společností prakticky
z celé republiky. Cena, kterou vítězná firma
nabídla, činila 540 tisíc korun bez DPH, což bylo
hluboko pod odhadovanou cenou zakázky.

„P

odobně jako v roce 2019
i nyní se soutěžila nejen
výsadba dřevin, ale též
jejich údržba v následujícím období,
včetně nejnákladnějších zálivek. Díky
tomu máme záruku, že zahradnická
firma udělá maximum pro to, aby
nové vzrostlé stromy s kmínkem
minimálně 20 cm přežily a úspěšně
v Radotíně zakořenily,“ upřesňuje

Sázení nových stromů vedle softbalového hřiště

tajemník úřadu a garant projektu
Pavel Jirásek. „Chtěl bych poděkovat
občanům, že nám posílají své tipy,
kam a jaké stromy by se měly sázet.
Již nyní máme v hledáčku další lokality třeba kolem Výpadové ulice, na
starém i novém sídlišti i v parku
U Koruny,“ říká radotínský starosta
Karel Hanzlík.
(jav)

Pokračuje úklid komunikací

4. 5. nám. Osvoboditelů
ulice Pod Klapicí (slepá část), pěší
zóna Vinohrady, Na Betonce, Strážovská (úsek Pod Klapicí – Ametystová),
Prvomájová (Pod Klapicí – Na Betonce), Vindyšova
6. 5. nám. Osvoboditelů
parkoviště Vinohrady, Slinková, zásobovací ulice a parkoviště u ulice Na Betonce

11. 5. úklid parkovišť
Sídliště – parkoviště u SON, Výpadová – parkoviště U Ondřeje, parkoviště
u pošty
13. 5. Věštínská
ulice Věštínská (úsek Vrážská–Matějovského), Matějovského, Josefa Kočího, Tachovská, Zbynická, Nýřanská,
Prvomájová (Na Betonce – Vrážská
včetně apendixu)
18. 5. Prvomájová
ulice Ametystová, Achátová, Jaspisová,
Vykoukových, Grafitová, U Vápenky,
Býšovská, Čedičová, Štěrková, U Sanatoria (úsek Strážovská–Štěrková),
Strážovská (Ametystová–Štěrková)

20. 5. Strážovská
Ulice Strážovská (úsek Štěrková–Strunkovská), U Sanatoria (Štěrková–Živcová), Radkovská, Živcová, Topasová,
Pod Lahovskou
25. 5. K Cementárně
ulice V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická,
Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech, Hadravská
27. 5. Výpadová
ulice Věštínská (úsek Matějovského–Výpadová), U Jankovky, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, Výpadová (malá,
stará a slepá), Šárovo kolo

Foto: Věra Rohlíková

R

adotínské technické služby pokračují v jarním úklidu komunikací. V ulicích se v předstihu
objevují značky upozorňující řidiče na
zákaz zastavení. Kdy a kde bude čištění
v květnu probíhat?

(red)

Bříza s velikonočními ozdobami

Tráva a listí
Větve
4. 5.
úterý

ČAS PŘISTAVENÍ
15.00–15.45
17.00–17.45
Prvomájová x U Vápenky

JARNÍ SVOZ BIOODPADU
ČAS PŘISTAVENÍ
16.00–16.45
15.00–15.45
Radkovská x Živcová

ČAS PŘISTAVENÍ
17.00–17.45
16.00–16.45
Otěšínská x K Višňovce

6. 5.

čtvrtek

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

11. 5.
13. 5.
18. 5.
20. 5.

úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek

Otěšínská x K Višňovce
Zdická x Vojetická
Radkovská x Živcová
Na Rymáni x K Berounce

Prvomájová x U Vápenky
Macháčkova
Otěšínská x K Višňovce
Zdická x Vojetická

Radkovská x Živcová
Na Rymáni x K Berounce
Prvomájová x U Vápenky
Macháčkova

15. 5.
22. 5.
5. 6.

sobota
sobota
neděle

9–12
9–12
9–12

11. 5.
18. 5.
1. 6.

úterý
úterý
úterý

14–18
14–18
14–18

Kontejnery na bioodpad (hl. město Praha)
Strunkovská, vydlážděná plocha naproti č. pop. 1185
Vojetická, u stanoviště tříděného odpadu
Na Rymáni, u stanoviště tříděného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Otěšínská, otočka bus MHD 245
Věštínská, u stanoviště separovaného odpadu (slepá ulice směrem k bytovým domům)
staré Sídliště, za nákupním střediskem

Vzpomínka na Velikonoce

U

čitelky z radotínských mateřských škol Hastrmánek, Kulíšek, Modřínek a Slunečnice
oslavily Velikonoce ozdobením břízy
v parku u Horymírova náměstí.
První týden zdobily učitelky, druhý
týden se zapojili děti, rodiče i další
radotínští občané. Součástí zdobení
stromu bylo i plnění úkolů, které
děti absolvovaly na jarní stezce podél
Berounky. Na konci cesty pod velikonočním stromem na děti čekalo překvapení v podobě malého dárečku
a sladké odměny.

Inzerce

Základní škola
Praha-Radotín
přijme od 1. 9. 2021
kvalifikovaného učitele/
učitelku pro 1. stupeň.
Nabídky s životopisem zasílejte
na kovarik@skola-radotin.cz

(roh)

Seriál Radnice

12. díl seriálu Radnice: Jaké úkoly plní kancelář úřadu?
Kancelář úřadu je atypickým odborem, má totiž široké zaměření. Stará se o vedení radotínského úřadu, ale také o IT podporu,
krizové řízení, školství, kulturu, propagaci, zajišťuje právní i personální záležitosti.

„O

dbor Kancelář úřadu
vznikl v rámci zásadní
reorganizace v roce 2007.
Počty odborů radotínského úřadu
a dalších organizačních jednotek byly
tehdy radikálně sníženy, zmenšil se
také počet vedoucích zaměstnanců,“
říká tajemník úřadu Pavel Jirásek,
který je nejvýše postavenou osobou
v jeho hierarchii. Díky velké reorganizaci se od roku 2007 radnici dařilo
ušetřit na provozních nákladech přes
7 milionů korun ročně. Po dalších
opatřeních v roce 2011 se každoroční

úspora vyšplhala na částku přesahující 10 milionů korun. „Díky těmto
úsporám se může v Radotíně v posledních letech více stavět, provádět
nákladná bezpečnostní opatření, investovat do školských areálů či úprav
komunikací,“ vysvětluje Pavel Jirásek.
Kancelář úřadu má pestré složení.
Slučuje agendy samosprávy (kultura,
vymáhání pohledávek, personalistika, propagace), státní správy (školství) i záležitosti spadající do obou
těchto částí (krizové řízení, prevence kriminality, protidrogový koor-

dinátor). Navíc slouží jako servisní
organizace pro vedení městské části
i úřadu. Agendy samosprávy fungují
pouze pro Městskou část Praha 16,
tedy Radotín, státní správa i kombinované agendy odbor zajišťuje pro
všechny městské části správního obvodu Praha 16 – také pro Zbraslav,
Lipence, Velkou Chuchli a Lochkov.
K nejsložitějším částem Kanceláře úřadu patří Úsek krizového řízení
a vymáhání pohledávek. Slučuje totiž
agendy krizového řízení zahrnující
řešení povodní, prevence krimina-

lity, bezpečnostního ředitele a vymáhání pohledávek. To vše zajišťuje
jediný pracovník. V době povodní,
pandemie koronaviru či aktuálního
výskytu ptačí chřipky v blízkém okolí
Radotína se právě na tomto pracovišti
všechny tyto krize řeší.
„Tím, kdo velí, je starosta městské
části, ale konkrétní úkoly zajišťuje
pracovník tohoto úseku pod vedením tajemníka úřadu a ve spolupráci
s technickými službami, oddělením
životního prostředí, vodohospodáři, pečovatelskou službou, místními

dobrovolnými a profesionálními hasiči, městskou i republikovou policií,“
uvádí tajemník Pavel Jirásek. Výskyt
nemoci covid-19 pak pro úsek krizového řízení znamená organizaci
distribuce ochranných prostředků
občanům, organizacím, školám, úřadu, dále informování veřejnosti, svolávání krizového štábu, řešení intenzivní dezinfekce vnitřních i veřejných
prostor, převoz materiálu ze skladů
státních hmotných rezerv a jeho distribuci ke konečným příjemcům.
(red)

|5|

Hra/sudoku/knihovna

Skřítci volají o pomoc!!
Drazí Radotínští!

Možná nás znáte, možná ne. Jsme skřítkové ze Starého pražského purkrabství.
Kdysi dávno jsme tam omylem vyděsili našeho krále Karla – řečeného Čtvrtý.
Napsal o tom dokonce do svých pamětí. Abychom se mu odsloužili,
začali jsme mu nenápadně pomáhat. Nejraději při jeho slavných
průvodech, když jel král z Prahy na Karlštejn.
Jenže se stalo něco podivného. Tolik let jsme pomáhali
s průvodem, ale vloni se žádný nekonal!
A tak jsme si řekli, že králi opět pomůžeme
a na Karlštejn klenoty odneseme sami.
Jenže pak, zrovna u vás v Radotíně,
jsme někde truhlu se vzácným pokladem ztratili!
Taková patálie. Proto se obracíme na vás!

Pomůžete
nám ji prosím
najít?

1 5
8 9
4
9
25 1
68
2 45
9 6 18 3 9
55 9 9
69 47 3 6
4
2
1
6 4 61 3
6

Naposledy jsme truhlu viděli na břehu řeky Mže.
Vlastně Berounky, jak se jí dnes říká, u takové velké vrby, která
ro
neuvěřitelných šest spojených kmenů a roste u nových schodů…
Be A dálmájako
by se po ní země slehla. Jestli máte čas a chuť vyrazit s dětmi
a s rodinou ven – pomozte nám ji prosím najít. Je to i hezká procházka.
Stezku bude možné projít do 14. 5., a když budete chtít, můžete při tom
trochu pomoct i vašemu krásnému Radotínu! Vezměte s sebou tašku na odpadky,
cestou jich pár seberte a odneste do koše. Den Země byl nedávno, tak se to hodí…
A navíc, když pošlete na e-mail dana.radova@praha16.eu vaši fotku u některého ze skřítků,
kteří jsou po cestě, a s vaším „úlovkem“ odpadků, snímek rádi zveřejníme. Anebo zkuste hledat
jen tak – bez focení a sběru. Projít se venku je přece vždycky fajn a zdravé. Tak se nenechte přemlouvat…
Děkujeme – Vaši skřítci ze Starého purkrabství a Karlštejna!

Lehká
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V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.
Na obálku napište heslo SUDOKU,
nezapomeňte uvést svoje telefonní
číslo nebo adresu.
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rice, který je však vyprávěn až o čtyřicet let později. Henry, jehož čínský otec
uprchl do Ameriky, a Keiko, americká
Japonka, se setkají jako děti a během
let mezi nimi vznikne silný, hluboký
milostný vztah. Útok na Pearl Harbor
však ze všech amerických Japonců
udělá utečence v internačních táborech.

1 2 5 8
3 4 6 9
9Sana1Krasikov:
7 Patrioti
3
Děj románu je vystavěn na základě sku2tečného
7 příběhu
3 tří
5 generací židovské
rodiny, emigrantů z Ameriky do Sovět6ského8svazu,2odehrává
4 se v období let
příběh vysoko81932–2008.
6 studentky
9Sledujeme
1 Florence
školské
Feinové,
která ve 30. letech 20. století odjíždí
4z Brooklynu,
5 8 z Ameriky
2 zmítané hos5podářskou
3 4krizí, 7do Moskvy hledat
svého přítele sovětského inženýra, práci
společenskou spravedlnost. Najde zde
7apostupně
9 manžela,
1 6narodí se jí syn, ale
současně se ocitne ve spárech stalinistického systému, který z ní nedobrovolně udělá sovětskou občanku a nedovolí jí se vrátit zpět domů do Ameriky.

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky – Samá voda
Patnáctý díl úsměvných a zároveň
bláznivých příběhů malého Grega
nás tentokráte zavede na výlet s jeho
rodiči. Výlet si hodlají náležitě užít, ale
vysněný letní ráj není zdaleka takový,
jak se zdá. Přiženou se mraky a začne
pořádný slejvák, který celé rodině na
dobré náladě moc nepřidá. Dají se
tyhle prázdniny ještě zachránit, nebo
už budou mít vody za chvíli po krk?
Hana Anthi: Zvyknout si na Korfu
Kniha vypráví autorčin vlastní příběh,
který začíná v roce 1979. Autorka líčí
svoje zážitky od doby, kdy se seznámila se svým budoucím manželem,
za kterým se v osmdesátých letech
odstěhovala na Korfu. Na řeckém ostrově prožila s manželem pětatřicet let.
V knize vzpomínek autorka popisuje,
jak se učila chápat zvyklosti jiné kultury a jak si zvykala na nové prostředí.
Darcy Coates: Duch domu Ashburnů
Knihy od Darcy Coastes by neměly
uniknout příznivcům hororů a duchařských příběhů. Kniha Duch domu
Ashburnů nás vtahuje do tajuplné
atmosféry domu, který zdědila hlavní hrdinka příběhu Adrienne po své
příbuzné Edith. O domu v nedalekém
městečku kolují zvláštní historky. Stejně tak i o původní majitelce Edith.
Adrienne v domě naráží na neobvyklé
nápisy, v lese nedaleko domu je ukryt
starý hrob a tajuplné portréty v chodbě v prvním patře jako by sledovaly
každý její pohyb.
(kn)
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Inzerce

Za nákupy v celkové hodnotě
min. 70 000 Kč bez DPH získáte profi míchadlo DeWalt.
Jednotlivé nákupy lze v období trvání akce sčítat.
Ke každým 20 ks samonivelačních stěrek míchací vědro zdarma.
pytlicek-inzerce-105x60-c.pdf

Spodní 1, 159 00 Praha 5-Lahovice
tel.: 608 193 284
ODHAD AKTUÁLNÍ TRŽNÍ
CENY NEMOVITOSTI
ZDARMA
CHCETE PRODAT
NEMOVITOST?
VYUŽIJTE NAŠE
ZKUŠENOSTI.

1

10.02.21

18:57

woodcote.cz
lahovice@woodcote.cz

Informace
pro inzerenty

C

Vážení inzerenti,
informační měsíční periodikum Noviny
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle,
Lipence a Lochkov) vydává Městská
část Praha 16 v nákladu 01 výtisků.
V případě zájmu inzerovat v našem
periodiku získáváte výhody.

M

Základní škola Praha-Lipence
Y

přijme od září

učitele 1. stupně

CM

MY
(možnost vyučovat AJ výhodou)
i učitele 2. st. s některou aprobací
CY

ČJ, AJ, M, F, D, VV, IT

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI
VÝHODNĚJŠÍ CENA
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

CMY

WWW.REALITYKOCI.CZ
KOCI@REALITYKOCI.CZ
777 777 599

(i pro studenty, úvazek dohodou)
K
Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

Střední odborné učiliště
Praha – Radotín
Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín

přijme
učitele/učitelku odborného výcviku
na pracovní pozici obsluha mycí linky
učitele/učitelku anglického jazyka
Požadovaný termín nástupu:
1. 9. 2021
Životopis zašlete na e-mailovou
adresu sou@klapice.cz
Případně dotazy na telefonu
257 899 901

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

CENÍK INZERCE
Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

1/8

105 x 125

2,320.00

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

272.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

1/2

260 x 190

8,810.00

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00

Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat
v těchto formátech: DOC (text),
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín
PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková
noviny@praha16.eu
www.praha16.eu

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 4. května 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. června 2021.
Uzávěrka pro inzerci: do 20. května 2021.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

JUDr. Simona Rašková
advokátní kancelář

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

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

tel.: 737 473 278

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

CYCLESTAR s.r.o.

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

RADOTÍN

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:

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

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

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

Posledních 250 kol na letošní sezonu skladem!

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

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

www.elektrokolo.cz

-

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

1

16.08.16

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

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

C

M

Y

CM

MY

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

CY

Rozenský Aleš

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

CMY

K

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

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

HODINOVÝ MANŽEL

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!

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

taichmichal@seznam.cz

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

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Vedení účetnictví • Mzdové účetnictví
Daňové poradenství

776 829 910

www.profi-ucto-dane.cz

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

Praha 5 – Zbraslav

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

Tel.: 773 484 056
Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

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

Foto: Ondřej Mika

Foto: Ondřej Mika

Sokol dokončil zastřešení tribun a přestavbu věže

Věž vytvoří pohodlné zázemí pro časoměřiče, zvukaře i televizní štáby.

D

íky dotaci ministerstva školství
se Tělocvičné jednotě Sokol
Radotín podařilo dobudovat
zastřešení tribun venkovního hřiště.
Obnovou prošla také věž pro zapisovatele a kameramany. Do konce dubna
probíhaly poslední dokončovací
práce, bohužel z plánované premiéry
na Memoriálu Aleše Hřebeského sešlo
kvůli protiepidemickým opatřením.
Zastřešení tribun na východní
straně areálu kopíruje modul konstrukce použitý před čtyřmi lety na
západní tribuně. Ocelová konstrukce
s prosklenou střechou a zády je

robustní a trvanlivá s minimálními
nároky na údržbu a zároveň je na
svůj objem poměrně subtilní. Přinese
komfort divákům, ale uleví i sousedům, protože zachytí část hluku z hřiště i letící míče.
Nová věž se zázemím nahradila
„podomácku“ zhotovenou konstrukci,
která nebyla při nepříznivém počasí
zrovna pohodlná a jejíž posádka si
někdy vytrpěla své. Nová věž sice
působí jednoduše, ale s konstrukčním
řešením, které by umožnilo maximální využití omezeného prostoru,
neblokovalo výhled z tribun a záro-

veň vyhovělo všem normám, se projektanti docela natrápili. Určitě se
sluší poděkovat technikům radotínské firmy Albet Metal, kteří se stavby
zhostili, a také Karlu Hegenbartovi,
který přípravu a průběh stavby zajišťoval jménem investora.
Věž je půdorysně hlubší o schodiště, které je nově uvnitř. V přízemí
pod věží se počítá s obvyklým stanovištěm zvukaře, pod schodištěm je
nově úložný prostor. V prvním patře
věže bude umístěno zázemí zapisovatelů a časoměřičů, bude zde obsluha
výsledkové tabule a prostor pro režii

streamů lakrosových zápasů a turnajů.
Horní patro je určeno pro kamery
a stanoviště komentátora. Je zde
výrazně více místa než ve staré věži,
ale hlavně je prostor lépe chráněn před
povětrnostními vlivy. Věž je opláštěna
tepelněizolačními panely.
Součástí projektu bylo i přesunutí krajních sloupů osvětlení hřiště
blíže k hrací ploše, což přinese lepší
podmínky pro hráče. Stavbě zastřešení musely ustoupit tři vzrostlé
topoly, které byly na místě zasazeny
na začátku 90. let. Tehdejší vedení
obnoveného Sokola navázalo na

Golf pro šestnáctku čeká na start

U

ž se to blíží! To je zřejmě to
jediné, co vám můžeme sdělit jako novinku v projektu
Golf pro šestnáctku. Už se nemůžeme dočkat, až nám aktuální situace
dovolí přivítat všechny zájemce o golf
v našem resortu. A že vás tedy je! Již
více než sto se vás přihlásilo na seznámení s golfem, které bude probíhat pět
nedělí v tréninkovém areálu Prague

City Golf naproti vchodu do lipenecké
tržnice.
Máme ale pro všechny, kteří se už
nemohou dočkat, výbornou zprávu. Na
Zbraslavi jsme otevřeli veřejné golfové
hřiště, na které nepotřebujete golfový
„řidičák“, handicap a vlastně ani žádné
zkušenosti. Máte možnost si u nás, na
veřejném hřišti s názvem Chip&Putt
Aréna, jak zahrát, tak si k tomu i půjčit

golfové hole. A nebojte, i golfové míčky
budeme mít připraveny.
Veřejné hřiště má celkem devět
jamek, které jsou dlouhé od 40 do 90
metrů, a hraje se většinou pouze jednou holí a putterem. Je určeno nejen
pro začátečníky, ale i pro všechny,
kteří již mají jisté golfové zkušenosti.
Ti dozajista přivítají skvělou možnost,
jak vylepšit svou „krátkou“ hru, pro

kterou je veřejná Chip&Putt Aréna
jako stvořená.
Pokud si však budete chtít počkat
a s golfem se seznámit až společně
s námi, tak jsme na to nejen připraveni, ale dokonce přímo natěšeni!
Věříme, že již v průběhu května dojde
ke zmírnění pandemických opatření
a my vám budeme moci ukázat, jak je
golf úžasná zábava!

podobu areálu z dob budování sokolovny. Topoly, ač krásné, bohužel
nebyly z praktického hlediska pro toto
místo šťastnou volbou. Rychle rostoucí stromy začaly trhat podezdívku
plotu, zvedaly povrch hřiště a zaznamenali jsme i obavy sousedů, že jim
při silném větru zlomená větev, nebo
dokonce celý strom poškodí obydlí. Za
topoly je plánována náhradní výsadba.
Dokončením zastřešení tribun
a věže se na sokolovně s úpravami
nekončí. V plánu je oprava atik, klempířských prvků a okapů sokolovny,
oprava hydroizolace základů nebo
přestavba nářaďovny. Vše ale záleží
na tom, jak se podaří zajistit finance.
Jednota je v tomto směru odkázána
na dotační programy – z běžných příspěvků členů se podobné investiční
akce ufinancovat nedají.
Ondřej Mika

Radnice
podpořila
sport
a kulturu

R

adotínské zastupitelstvo schválilo jako každý rok finanční
prostředky na projekty v oblasti
volnočasových aktivit, sportu a kultury. Dotace v celkové výši 956 500
korun využije celkem 56 různých projektů. Příjemci dotace jsou radotínské
sportovní oddíly a organizátoři různých společenských i kulturních akcí.
Úsek školství, mládeže, TV a kultury kanceláře úřadu městské části
Praha 16 nyní připravuje smlouvy
o poskytnutí dotace. Úspěšní žadatelé
budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí.
(red)

(go)

Foto: Petr Buček

Softbalisté sehnali posily a pokračují v extralize

Navrátilec Jaroslav Breník si v Radotíně loni zahrál v dresu národního týmu.

T

uneláři, jak se od spojení
s dalším pražským oddílem
z Kotlářky jmenuje softbalový
extraligový tým hrající v Radotíně,
nastoupí i letos v nejvyšší soutěži. Ve

druhé extraligové sezoně po návratu
z druhé nejvyšší soutěže softbalisty
posílí reprezentační nadhazovač Jaroslav Breník nebo další hráč národního
týmu Mikuláš Klas.

Radotínský tým končil loňskou
sezonu ve velké nejistotě. Jeho
poslední zápasy ovlivnil koronavirus a několik hráčů základní sestavy
do rozhodujících zápasů o udržení
v soutěži nenastoupilo. Následoval
neúspěch v soubojích o udržení proti
Hladovým hrochům Sezimovo Ústí
a protest u softbalové asociace. Ta
nakonec rozhodla, že nikdo z extraligy nesestoupí a desítku nejlepších
českých týmů doplnila Plzeň, která
ovládla druhou nejvyšší soutěž.
Tuneláři tak nechybí mezi jedenáctkou týmů pro novou extraligovou
sezonu, v níž se chtějí radotínští softbalisté prát o vyšší příčky. „Do nového
ročníku vstupujeme s obměněným
kádrem. Posílili jsme na klíčových
postech nadhazovače i kečra, podařilo
se nám angažovat nového hlavního
trenéra. Očekávání od nové sezony je

tedy poměrně vysoké. Naším cílem
je minimálně hrát play-off, a když se
zadaří, poprat se o nějakou medaili,“
věří Václav Mudra, hráč, trenér mládeže a místopředseda radotínského
softbalového oddílu.
Tři hráči z loňského kádru letos
nepokračují. Pavel Moravec se rozhodl
své extraligové účinkování ukončit,
Martin Jelen z osobních důvodů rovněž hrát nebude a Jiří Průša se dlouhodobě zotavuje po operaci Achillovy
šlachy a uvidí se, jestli stihne alespoň
část sezony. Do Radotína se naopak
po pěti letech vrací reprezentační nadhazovač Jaroslav Breník, který v klubu
zažil řadu úspěšných let včetně mistrovského titulu v roce 2006. Spolu
s Alešem Jetmarem vytvoří silnou
nadhazovací dvojici.
„Další velkou posilou je odchovanec Kotlářky, reprezentant a jeden

z nejlepších pálkařů extraligy Mikuláš
Klas. Tuneláře posílí také další odchovanec Kotlářky Marek Ostrihoň, který
několik posledních let oblékal dres
týmu Spectrum Praha,“ uvádí Václav
Mudra. Poslední velkou změnou je
angažování nového hlavního trenéra,
bývalého hráče Radotína a reprezentace Matyáše Procházky.
Koronavirus neumožnil týmu společnou zimní přípravu. Hráči obdrželi
od trenéra Marka Malého individuální
tréninkový plán zaměřený především na fyzickou přípravu. „Věřím, že
jsme se na sezonu v rámci možností
zvládli nachystat kvalitně,“ říká Václav
Mudra, který patří do kádru Tunelářů.
Pro fanoušky softbalu chystá
radotínský oddíl live streamy z domácích utkání a zázemí u hřiště vylepšila
pergola u stánku s občerstvením.
(buč)

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:

