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Vážení
spoluobčané,
druhá vlna koronaviru se rychle
rozšířila a epidemie je najednou
téměř všude
kolem nás. Vláda
v létě zaspala a tuto závažnou situaci
bohužel podcenila. Premiér se chlubil,
jak jeho kabinet vše zvládá nejlíp na
světě, a tato arogance se nám vrátila
jako bumerang. Bohužel, volební průzkumy byly pro něj důležitější. Kvůli
krajským volbám a stavu preferencí
své strany odsouval důležitá opatření
tak dlouho, až epidemie přerostla
v obrovský problém.
Na radotínské radnici opět pravidelně probíhají jednání krizového štábu,
tentokrát však distančním způsobem.
Byli jsme nuceni uzavřít základní školu, pozastavit provoz sportovní haly,
bazénu i knihovny, zrušit program
kina i střediska Koruna a přišla řada
dalších omezení. Tímto jsme se ocitli
v podstatně těžší situaci než na jaře.
I přesto je však zapotřebí nepropadat panice a nežít jen zprávami o vývoji epidemie. Máme před sebou poslední
zhruba měsíc do otevření nového podjezdu u Horymírova náměstí. Dopravní situace se s jeho otevřením vylepší,
ale budou následovat další nové dopravně koncepční úpravy. Pod parkem
na náměstí Osvoboditelů se již chystá
rekonstrukce světelné křižovatky, která
zjednoduší průjezd a tuto lokalitu propojí s chystaným Centrem Radotín.
Celý projekt nového středu naší
městské části se opět více přiblíží ke
své realizaci. Důležitým krokem, na
který jsme dlouhá léta čekali, byla
změna územního plánu. V září díky
posvěcení pražského zastupitelstva
konečně proběhla a my nyní finalizujeme podobu Centra Radotín. A o tom
všem vás budeme informovat.
Přeji vám pevné zdraví!
Váš Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16 (Radotín)

www.praha16.eu

ZDARMA

Nové centrum je o krok blíž
Šest a tři čtvrtě roku nakonec trvalo, než hlavní město změnilo na pozemcích před prodejnou Albert
územní plán. Stavba by mohla začít za dva roky.
naší městské části
a sousedící s vlakovým
nádražím.
Centrum
Radotín má této lokalitě vdechnout nový
život a věřím, že se
stane příjemným místem pro setkávání obyvatel,“ říká radotínský
starosta Karel Hanzlík. „Na dlouhé cestě
k tomuto záměru bylo
nutné překonat celou
řadu překážek. Týkaly
se sjednocení vlastnictví pozemků, modifikace zákonných norem
a zastavovacích podmínek i úpravy územního
plánu,“ dodává starosta.
Před spuštěním stavby
bude nutné dočasně
přestěhovat úředníky
sídlící v bývalé „akumulátorce“ vedle parkoviště před Albertem.
Na přípravě Centra
Radotín spolupracuje
vedení radnice s developerskou firmou, která
zvítězila ve výběrovém
řízení. Ta na pozemcích postaví byty a obchodní prostory. Developeři mají také povinnost
vybudovat veřejné prostory v podobě
nové ulice a náměstí. Pozemky však
nejdříve zbaví kontaminace zbylé
po průmyslovém dědictví. Radotín
také získá desítky parkovacích míst
v podzemních garážích, které nabídne
Foto: Třiarchitekti

Slovo starosty

Číslo 11/2020

Budoucí podoba nové obchodní třídy v centru Radotína

C

entrum Radotín je zase o kousek blíž své realizaci. V září
došlo ke změně územního
plánu a stavba se přesouvá do finálních
příprav. Tři bytové domy, obchodní
třída, prostory pro úředníky a podzemní garáže vzniknou v místě, kde
dnes parkují auta, kde stávala bývalá

továrna na výrobu akumulátorů a kam
zasahovala až do půlky minulého století stará cementárna.
„O přeměně tohoto bývalého průmyslového území na nové Centrum
Radotín vedení radnice uvažuje už
od 90. let. Jedná se o ideální místo,
nacházející se v samotném středu

obyvatelům sousedních paneláků.
Kromě toho městská část obdrží
i finanční prostředky, které poslouží
pro budování nového úřadu.
„Developerské společnosti Doma
je doma a LinkCity naslouchají potřebám Radotína a svůj projekt tímto
způsobem přizpůsobují. Centrum
Radotín řadíme mezi kvalitní projekty, které jsou ukázkovým příkladem spolupráce mezi městskou částí
a developerem,“ říká v rozhovoru (na
str. 3) Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora, zodpovídající za
územní rozvoj.
Radotínská radnice připravila k prezentaci projektu centra několik setkání
s občany, která se odehrála v Kulturním středisku U Koruny nebo přímo
v místech, kde nové budovy vyrostou. Svůj záměr s centrem starosta
Karel Hanzlík a jeho tým představili
obyvatelům Radotína před minulými
komunálními volbami v roce 2018.
Podle všeho si detailně představený
projekt získal pochopení i u obyvatel
nedalekých panelových domů, protože
vedení radnice v tomto místě dosáhlo
ve srovnání s ostatními okrsky jednoho z nejlepších volebních výsledků.
Stavba nového Centra Radotína by
mohla začít koncem roku 2022. „Právě
zažíváme jedno velké zatížení kvůli
rekonstrukci železnice a nechceme,
aby stavebního ruchu bylo moc najednou. Proto vše plánujeme tak, aby
stavba příliš naše obyvatele nezatěžovala,“ uvádí starosta Karel Hanzlík.
Petr Buček

Pokračování tématu na str. 3

Inzerce

Jezdíme spolu už 125 let.

Vyberte si náš bestseller v nejnovějším provedení, kterým je Nová ŠKODA OCTAVIA s akční nabídkou 125 let.
Nový vůz pořídíte již od 456 900 Kč, se zvýhodněním až 37 000 Kč. Samotný vůz vás překvapí svou výbavou,
jako jsou full LED přední světlomety, konektivita Smartlink nebo elektronická parkovací brzda s funkcí Auto
Hold. Samozřejmostí je také komfort vozu v podobě elektrického ovládání předních i zadních oken, manuální
klimatizace, rádia s dotykovým displejem a pohodlného startování tlačítkem. Bezpečnost posádky zajišťuje
například asistent udržování jízdního pruhu, systém Front Assist, nebo přítomnost celkem 7 airbagů. Více
informací naleznete na webových stránkách skoda-auto.cz nebo při osobní návštěvě, kde vám akční nabídku
rádi představíme.

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

NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA
125 LET

již za

444 000 Kč

*ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/km
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Nouzový stav znovu omezil život v Radotíně

K

rizový štáb v čele se starostou
Karlem Hanzlíkem omezil
úřední hodiny na pondělí od
8 do 13 hodin a na středu od 13 do
18 hodin. Podatelna, sídlící v ulici
Václava Balého, fungovala nadále
každý pracovní den. „Přes všechna
hygienická opatření, která jsou na
úřadě nastavena, žádáme občany, aby
zvážili svoji návštěvu, případně záležitosti řešili přednostně elektronickou
formou e-mailem, prostřednictvím
datových schránek či telefonicky. Na
Oddělení evidence obyvatel, jež vyřizuje agendu hlášení trvalého pobytu,
cestovních pasů a občanských průkazů, je nejvhodnější objednat se
on-line,“ říká Pavel Jirásek, tajemník
radotínského úřadu.
Vládní nařízení uzavřela kino,
knihovnu a Kulturní středisko
U Koruny. V době uzávěrky tohoto

vydání novin nebylo jasné, jak budou
fungovat v listopadu. Více informací
přinášejí internetové stránky jednotlivých zařízení. To samé platí pro sportovní halu, bazén a venkovní saunu na
biotopu.
Koronavirus se dotknul také provozu
mateřských škol. Nejdříve se uzavřelo
celé detašované pracoviště na náměstí
Osvoboditelů 1367, důvodem byl
výskyt onemocnění covid-19 a z toho
plynoucí nedostatečný počet pedagogů
i dalších zaměstnanců. Dočasné zavření
kvůli výskytu epidemie postihlo také
jednu třídu ze školky Kulíšek v Býšovské ulici a před uzávěrkou těchto novin
(22. října, pozn. red.) bylo rozhodnuto
o uzavření školky Slunečnice ze starého
sídliště.
Ještě před plošným uzavřením základních škol zůstali někteří
žáci radotínské základky v domácí

karanténě. Od středy 14. října už byly
mimo provoz oba stupně základní
školy i gymnázium. Školní jídelna
nadále pro zájemce vařila. „I přes jistou
ekonomickou nevýhodnost se tímto
opatřením snažíme řešit aktuální složitou situaci rodičů, kteří nemohli zůstat
doma, ale chodí stále do práce nebo
mají v domácnosti více dětí na distanční výuce a vaření stíhají s velkými
problémy,“ říká starosta Karel Hanzlík,
starosta Městské části Praha 16, která je
zřizovatelem školní jídelny.
Krizový štáb, zasedající pravidelně
na radotínské radnici, postupně přecházel na komunikaci prostřednictvím
videokonference a stejně jako na jaře
napřímil velkou pozornost k pečovatelské službě. Ta se stará o kontakt se
staršími občany a dalšími lidmi, kteří
potřebují pomoc a podporu bez ohledu
na pandemii koronaviru. Pečovatelky

Foto: Jana Hejrová

Podobně jako na jaře se s druhou vlnou koronaviru dostavila celá řada opatření omezujících život v Radotíně. Během října
zavřelo mnoho obchodů a služeb včetně knihovny, děti přestaly chodit do školy, kino a Koruna zrušily svá představení, bez
života zůstala vnitřní i venkovní sportoviště. Uzavřely se restaurace, jejich nabídka se omezila alespoň na výdejní okénka,
vařit nepřestala ani školní jídelna. Na omezený provoz přešel úřad městské části.

Podnikatelům radnice rozvezla dezinfekční prostředky.

pracovaly ve dvou striktně oddělených
pracovních skupinách, které nepřicházely do vzájemného kontaktu. Technické služby podporovaly pečovatelky
technikou i personálně.

Opakovaně ve službě byli na své stanici dobrovolní hasiči. Drželi pohotovost za profesionální kolegy, kteří byli
nemocní či museli zůstat v karanténě.
(red)

Pod venkovní posilovnou už oddělený pás pro pěší a cyklisty existuje, nyní se
směrem ke kostelu prodlouží.

B

řeh Berounky se dočká další kultivace, kterou ocení chodci i cyklisté. Nový upravený úsek naváže
kousek od bistra U Ondřeje na již hotovou část, vydá se s proudem Berounky
a na druhé straně se propojí s místem,
kde stojí nová venkovní tělocvična, pod
níž procházejí oddělené stezky pro cyklisty a pro pěší. Zároveň nedaleko odtud
dochází ke kácení topolů.
Cyklisté se mohou těšit na nový, asi třistametrový rozšířený úsek stezky. Stavět
se začíná už v listopadu. „Ve spolupráci
s hlavním městem Prahou dojde k rozšíření cyklostezky a zvýšení bezpečnosti
na tomto velmi frekventovaném úseku,“
říká Miroslav Knotek, radotínský místostarosta.
Na leden se poté plánuje spuštění prací na revitalizaci celého břehu
Berounky ve stejné lokalitě. Společnost
Povodí Vltavy, která je správcem řeky,
vyšla vstříc návrhu radotínské radnice
a mezi cyklostezkou a hladinou řeky
vznikne zcela nový chodník, který zase
ocení všichni chodci. Bude zaříznutý do
terénu. Plány hovoří o lavici, jindy pro

podobné terénní úpravy používají název
berma. Jedná se o vycházkovou terasu
lemující břeh vodního toku.
Chodci se díky tomuto novému
chodníku projdou v těsném sousedství
Berounky a nebudou si navzájem překážet s cyklisty. „Pod Ondřejem se postaví
přístupové schodiště k lavici a k samotné
řece. Vznikne tak další odpočinkový
prostor v sousedství naší jedinečné
Berounky,“ uvádí Miroslav Knotek.
V říjnu se do úpravy zeleně podél cyklostezky pustili zahradníci. Radotínská
radnice musela uzavřít její úsek v místě,
kde lemuje biotop. Městská část nechala
zpracovat odborný posudek, který
vyhodnotil stav a bezpečnost 26 topolů.
Třináct z nich navrhli odborníci z průhonického výzkumného ústavu Silva
Taroucy z havarijních důvodů odstranit.
U dalších pěti dřevin dochází k úpravě –
například ke snížení koruny o zhruba
polovinu celkové výšky, odstranění
nebezpečných rozsoch, odlomených
větví a pahýlů s plodnicemi troudnatce
kopytovitého – dřevokazné houby, která
způsobuje rozklad dřeva.

Věk dotčených topolů překročil
hranici, po jejímž dosažení dochází
k postupnému rozpadu a znehodnocení stromořadí. V našich klimatických podmínkách se to stává, když
tyto stromy rostou 40 až 50 let. Stáří
topolové aleje v Radotíně je odhadováno na více než 60 let.
Ve stejné lokalitě, tedy podél
biotopu i v jeho areálu, proběhne ještě
letos další výsadba stromů. Celkově
půjde o čtyřiadvacet kusů. Vyroste
zde 5 dubů bahenních, 2 duby letní,
vrba babylonská, 10 olší lepkavých,
4 javory babyka a 2 jilmy. Jedná se
o kompenzaci za dřeviny pokácené
kvůli modernizaci železnice.
(buč, hej)

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Místo u řeky se prodlouží až k nové posilovně Více míst pro celodenní stání

Na dvě hodiny omezené parkování je už jen v první řadě před obchodním
centrem.

R

adnice změnila režim parkování na náměstí Osvoboditelů
u obchodního centra Albert.
Většinu plochy bylo v pracovních dnech

KONTEJNERY NA ODPAD
Termíny a místa, kde budou v listopadu a prosinci stát kontejnery na velkoobjemový a biologický odpad.
Den
Čas
Místo
Velkoobjemový odpad
3. 11. 14–18 h	Prvomájová, naproti ulice U Vápenky (č. p. 810)
10. 11. 14–18 h	Živcová, u stanoviště separovaného odpadu 016/009
24. 11. 14–18 h	Na Rymáni, u stanoviště separovaného odpadu 016/021
1. 12. 14–18 h	Výpadová, u stanoviště separovaného odpadu 016/032
(č. p. 1330)
8. 12. 14–18 h	Otěšínská, otočka autobusu číslo 245
Bioodpad
1. 11. 9–12 h	Otěšínská, u stanoviště tříděného odpadu č. 022
8. 11. 9–12 h	Prvomájová, u stanoviště tříděného odpadu č. 042
15. 11. 9–12 h	Loučanská, vedle stanoviště tříděného odpadu č. 043

dříve možné využít ke stání maximálně
na dvě hodiny. Nyní už je možné na většině parkovací plochy auto odstavit bez
časového omezení. Pouze na předním
pruhu parkoviště sousedícím s obchody,
jako jsou Albert nebo Teta, je nadále
od pondělí do pátku nutné do čtvrté
hodiny odpolední parkovat nanejvýš
dvě hodiny. A s využitím parkovacích
kotoučů nebo podobné pomůcky.
V posledních několika měsících
došlo v centru Radotína k dopravním opatřením, jejichž důsledkem
bylo snížení počtu parkovacích míst
určených k delšímu stání. Například
odstavná plocha v blízkosti přejezdu
nyní slouží stavbařům, kteří pracují na
rekonstrukci železnice, a pro autobusy
městské hromadné dopravy. Nový systém má obyvatelům z náměstí Osvoboditelů, ulic Prvomájová a Na Betonce
ulehčit situaci s parkováním.
(jav)

Seriál Radnice

6. díl seriálu Radnice: Ekonomický odbor je malé ministerstvo financí
Listopadový díl seriálu Radnice začíná s představováním jednotlivých odborů Úřadu městské části Praha 16. Jako první
přichází na řadu ekonomický odbor.

R

adotínský úřad má celkem
sedm odborů. Jeho organizační strukturu navrhuje
tajemník, schvalují ji radní, kteří
stanovují počet zaměstnanců i rozpočet úřadu a jednotlivých odborů.
„Záleží na konkrétním vedení města
či městské části, jak úřad rozčlení,“
říká tajemník Úřadu městské části
Praha 16 Pavel Jirásek.
Mezi klíčové části úřadu patří ekonomický odbor. Má na starost účetní

záležitosti, stará se o plnění rozpočtu
úřadu, radnice a celé městské části.
„Připravujeme návrh rozpočtu, provádíme rozpočtová opatření během
roku, průběžně zpracováváme pro
vedení městské části finanční přehledy
a informace o čerpání rozpočtu,“ říká
vedoucí radotínského ekonomického
odboru Kateřina Valínová.
Odbor je také správcem obecní
pokladny. „Jeho pracovníkům procházejí rukama všechny klíčové investice

realizované radnicí, získané granty,
dotace včetně financí z městských
a celostátních programů i z evropských fondů,“ doplňuje tajemník Pavel
Jirásek. Na starost mají také oblast
místních a správních poplatků, jako
jsou poplatky za psy, odvody poskytovatelů ubytovacích služeb či daně
z nemovitostí. A pečuje i o finance plynoucí z podnikání městské části. Sem
patří například příjmy z pronájmů
bytů, nebytových prostor a pozemků,

z inzerce v Novinách Prahy 16, z provozování kina a dalších kulturních
představení.
Vedoucí ekonomického odboru je
jakousi ministryní financí radotínského úřadu. „Takové označení se úplně
neodvažuji použít, nicméně jako hlavní
rozpočtář mám na starosti dohled
a kontrolu celého, teď již více než dvěstěmilionového rozpočtu městské části.
Zároveň také dohlížím a metodicky
vedu podnikatelskou činnost radnice,

která ve svém objemu ročně generuje
výnosy kolem 30 milionů korun,“
popisuje Kateřina Valínová.
Ekonomický odbor radotínského
úřadu má jedenáct pracovníků a patří
mezi větší odbory městské části. Sídlí
na dvou místech. Částečně v budově
před Albertem a druhá skupina pracovníků má kancelář na starém sídlišti, kde zajišťují správu bytového
fondu v majetku městské části.
(buč)
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Centrum Radotín

Centrum Radotín řadíme mezi kvalitní projekty
Foto: Petr Buček

Petr Hlaváček, 1. náměstek pražského primátora pro oblast územního rozvoje, označuje připravované Centrum Radotín za
velmi zdařilý projekt. Díky tomu schválilo hlavní město Praha úpravu územního plánu tak, aby stavba mohla dostat zelenou.

Architekt Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora

Č

ím vás připravované Centrum
Radotín přesvědčilo o tom, že
se jedná o kvalitní projekt?

Celý projekt probíhá v koordinaci
mezi soukromým investorem a městskou částí. Developerské společnosti
Doma je doma a LinkCity naslouchají
potřebám Radotína a svůj projekt
tímto způsobem přizpůsobují. Centrum Radotín řadíme mezi kvalitní
projekty, které jsou ukázkovým příkladem spolupráce mezi městskou
částí a developerem. Účast soukromého investora je nutná, bez těchto
prostředků se podobné stavby nevybudují.
Jak má městská část postupovat
při představování takových projektů svým obyvatelům?

nou dopravou, je důležité podporovat a správným způsobem rozvíjet.
Radotín si nové jádro zaslouží. Lidé se
u vás pravidelně setkávají na kulturních a sportovních akcích, máte k sobě
navzájem hodně blízko. Radotínské
centrum bude dalším místem, kde
bude příjemné se potkávat při nákupech, na trzích nebo v kavárně. Věřím,
že si lidé náměstí přisvojí jako svůj
prostor a budou se na něm odehrávat
trochu jiné akce než na historickém
náměstí u kostela.

barvy, prošly celkovou rekonstrukcí.
Je dobře, že se nevydaly cestou pestrobarevných budov, což se stalo na
mnoha jiných místech. Kdyby zářily
oranžovou, modrou nebo zelenou
barvou, bylo by jejich začlenění
do nové městské struktury značně
komplikovanější. Takto věřím, že do
vašeho projektu dobře zapadnou.

Vy jste se dokonce do přípravy
projektu Centrum Radotín zapojil
i osobně. V čem jej považujete za
jedinečný?

Pokud by se v tomto území nic nezměnilo, bude to s ním v budoucnu horší
a horší. Lze očekávat, že Centrum

Vedení vaší radnice osobně několikrát centrum představilo občanům
na komentovaných procházkách po
místech, kde nové objekty vyrostou.
Vizualizace domů, obchodní třídy
i náměstí si mohou prohlédnout
přímo v místech, které se promění.
Konalo se i několik odborných prezentací centra na půdě Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy a na
fakultě architektury. O novém těžišti
Radotína se hovoří se všemi zainteresovanými, a to je důležité.

Jedná se o propojení bývalých průmyslových ploch s železniční tratí
přímo ve středu obce. To se moc často
nevidí. Až v Radotíně vznikne nové
moderní centrum, vlastníky okolních
pozemků a nemovitostí to bude motivovat k tomu, aby i oni vylepšili své
majetky. Týká se to například obchodního komplexu, kde sídlí prodejna
Albert. Stačí se podívat, jak pěkně se
povedla přestavba Vindyšovy továrny,
která stojí mezi nádražím a chystaným
projektem.

Jak hodnotíte místo, na kterém
Centrum Radotín v budoucnu
vyroste?

Panelové domy na novém sídlišti se
ocitnou v samotném středu městské části. Jak se je podaří začlenit
do nové tváře Radotína?

Tato lokalita, nacházející se ve středu
Radotína, připomíná spíše periferii.
Taková místa, navíc spojená s veřej-

Někteří lidé z panelových domů se
mohou obávat většího ruchu, který
v jejich okolí zavládne. Co si o tom
myslíte?

Radotín k sobě přiláká úplně nový
život. Lidé si oblíbí různé akce, které
se budou na náměstí konat. Obyvatelé Radotína mají svou městskou
část rádi. A nové centrum by mělo
být dalším místem, kam budou rádi
přicházet.
Dnes se v Radotíně za náměstí
považuje prostor mezi nádražím a přejezdem, kde je většina
obchodů a služeb. Jak se vám tato
lokalita líbí?

Toto náměstí před nádražím s autobusovými zastávkami si v budoucnu
také zaslouží důkladnou úpravu.
Petr Buček

KDO JE PETR HLAVÁČEK
Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček je 1. náměstkem pražského primátora. Zodpovídá za rozvoj hlavního města. Architekturu absolvoval na ČVUT v Praze,
přednášel mimo jiné jako hostující profesor na univerzitě v americkém Michiganu. Působí také v roli pedagoga na FA ČVUT v Praze, kde několik let zastával funkci proděkana pro rozvoj. Byl i ředitelem Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy.

PRŮMYSL POSTUPNĚ USTUPUJE
Proč se vůbec do stavby centra pouštět? Dříve samostatná obec Radotín se
mohutně rozrostla v 19. století, kdy dnešní pražskou městskou část protnuly
koleje směřující z Prahy na západ Čech. Okolo železnice se rychle uchytily
různorodé továrny v čele s cementárnou. V posledních desetiletích se však
průmysl postupně z centra Radotína stěhuje pryč a tak zvané brownfieldy
nacházejí nové uplatnění. Díky tomu se městská část může konečně dočkat
centra s náměstím a obchodní třídou.

Paneláky se v Radotíně neustále
vylepšují, dostaly zajímavé nové

(red)

Komentáře

Co nám přinese nové Centrum Radotín?
P
DŮKLADNĚ PŘIPRAVENÉ CENTRUM
ro Radotín chceme moderní
centrum s obchody a službami,
které se stane příjemným a kultivovaným místem setkávání obyvatel.
Opozice projekt zpochybňuje a snaží se
vzbudit dojem, že dokonce i Centrum
Radotín připravujeme nějakým nestandardním způsobem. Tento záměr v Radotíně vzniká už hezkou řádku let a nás
stále překvapuje, že se dodnes opoziční
zastupitelé, i přes kritiku, o jeho podrobnosti nezajímají, nepřišli se nikdy
ani zeptat na detaily komplikovaného
projednávání celého projektu.
Zde jsou fakta: Centrum Radotín veřejnosti představujeme od roku 2006.
V témže roce proběhla veřejná výstava
návrhů několika architektonických kanceláří. Na základě těchto prací připravil
tehdejší Útvar rozvoje hlavního města
Prahy ověřovací zastavovací studii. Následovala první soutěž na realizátora
centra. Do podobného projektu se totiž
nelze pouštět bez spolupráce se soukromým investorem. Ta se poté ještě opakovala, neustále jsme hledali nejlepší
variantu. Nyní jsme se dočkali změny
územního plánu a finální přípravné
práce začínají. Zhruba za dva roky by
se mohlo začít stavět. Velkým oceněním
dlouholeté usilovné práce je, že odborníci zodpovídající za rozvoj hlavního
města označují funkční a urbanistické
řešení budoucího radotínského centra
za ukázkový příklad revitalizace území
a náš přístup k developerovi za příkladný. Ne proto, že bychom mu šli na ruku,
ale naopak proto, že přesně víme, co je
pro Radotín dobrým řešením.

Centrum jsme podrobně představili
radotínské veřejnosti, odborné obci na
fakultě architektury, v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Byli
jsme pozváni i na mezinárodní konferenci zaměřenou na přeměnu brownfieldů. Naslouchali jsme různým připomínkám, některé jsme pak do přípravy
promítli. Výsledkem bude urbanisticky
ucelený projekt, který přinese vedle požadované bytové nabídky mnoho moderních, kultivovaných veřejných ploch.
Zastupitelé Městské části Praha 16
za Občanskou demokratickou stranu

PLÁNOVÁNÍ CENTRA NENÍ HRAČKA
Už od 90. let se pravidelně objevovala v zastupitelstvu, radě městské části
a v poradních orgánech otázka výstavby centra, náměstí a radnice. Revitalizace a vybudování nového středu
městské části patří v každém městě
k nejsložitějším úkolům a je během na
dlouhou trať s mnoha překážkami.
V podstatě v každém projektu dochází
v průběhu času ke změnám, ať už myšlenkovým, nebo v návaznosti na místní
politiku. Nejúspěšnější projekty mají
vždy nejstabilnější podporu díky stabilitě
radnice a podpoře veřejnosti. V Radotíně probíhá veřejná diskuze už poměrně
dlouhou dobu a pravidelná účast na ní
byla a je naší prioritou. Každý občan si
může najít historii projektu na stránkách
městské části v sekci výstavby.
V tomto je nutné konstatovat, že
radnice vůči občanům nic neskrývá.
To, že je to opravdu proces na hodně
dlouhou dobu, potvrzuje i rozhodnutí

Zastupitelstva hlavního města Prahy
o změně územního plánu v lokalitě budoucího centra po skoro sedmi letech
od podání žádosti. Projekt Centrum
Radotín je nutné zrealizovat a my tuto
myšlenku plně podporujeme. Radotín
se stal výjimečným místem pro život
s unikátním zázemím různých aktivit.
Tuto pozici je potřeba dokončit revitalizací brownfieldu s ekologickou zátěží, který leží v srdci naší městské části.
Současná podoba projektu Centrum Radotín je výsledkem diskuze na
všech úrovních městské samosprávy
v posledních sedmi letech. Ten, kdo se
nezúčastnil a neměl snahu se zúčastnit diskuze v posledních sedmi letech,
nemůže zpochybňovat tento projekt
nesmyslnými pohádkami. Mandát pro
změnu středu Radotína získala radnice od voličů v letech 2010, 2014 i 2018.
Nemůžeme říci, že se vším, co vedení
radnice připravuje, souhlasíme, ale
v otázce dlouhodobé a složité přípravy
tohoto projektu nacházíme s radnicí
shodu a konsenzus.
Jan Kořínek, předseda MO ČSSD
Praha-Radotín

NEJDŘÍV OTÁZKY, POTOM ODPOVĚDI
Každá obec usiluje o svůj rozvoj, avšak
to slovo se rychle z druhdy širokého významu posouvá k významu jedinému –
k výstavbě. Ta je zdánlivě lékem na vše:
na papíře rychle přibývají parkovací
i pracovní místa, byty a obchody. Ten
původní význam, k němuž se moderní
urbanismus ve světě dávno vrací, bychom však opomíjet neměli. Rozvojem

obce se totiž rozumí především posilování jejích kladů a zmírňování jejích
nedostatků. To ovšem předpokládá
důkladné poznání a posouzení obého.
Ptal se někdo občanů Radotína, co jim
zde chybí a co přebývá? Existují nějaké
relevantní studie? A mohl bych je vidět? Obec je jako řeka: v průběhu času
si ohmatává terén, absorbuje, přizpůsobuje, vyplavuje. Možná nemá svou vůli,
ale hloupá není. Otázkou je, jak s tím
naložíme. Kde teče zprudka, postaví
se mlýn. Kde je mělká, tam zas most.
Chtít vnucovat obci nové centrum je
arogantní bláhovost. Chceme zlepšit život těm, kteří zde už žijí, či těm, kteří do
nového centra teprve přijdou? Vznikne
de facto dokončením konceptu z osmdesátých let skutečně něco hodnotného? Nemůžeme se poučit jinde?
Myslím, že dnešní děti budou do školy
a školky chodit okolo staveniště, namísto
toho, aby konečně bylo kam jít s kočárkem. Myslím, že největší radost z nových
bytů a garáží budou mít ti, kteří je koupí,
a ještě spíše ti, kteří je postaví a prodají.
Jak si představujeme Radotín za dvacet
let? Myslím, že odpovědi máme dřív, než
si vůbec pokládáme otázky. Festina lente,
říkával císař Augustus.
Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části
Praha 16 za Společně pro Radotín

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY BYDLENÍ
A SLUŽEB, VYŠŠÍ KOMFORT, ALE
I NOVÉ PROBLÉMY
Výstavba v samotném středu Radotína
dle projektu z roku 2018 slibuje obytné
domy, obchodní třídu, podzemní par-

koviště, náměstí a novou radnici. Ta je
z hlediska centralizace veřejných služeb
a zvýšení komfortu občanů krok správným směrem, avšak přichází jen několik
let po rozsáhlých investicích do renovace stávajících pracovišť, nadto kapacitně
dostačujících. Pozitivní je reflexe potřeby
většího veřejného prostranství, které dosud Radotínu chybí, i snaha o kultivaci
veřejného prostoru formou zeleně.
Jinak je projekt typickým příkladem městského developmentu, navíc
v tomto případě za aktivní spolupráce
s vedením městské části, což se ostatně
nikdo ani nesnaží zakrývat.
V Radotíně se zvýší nabídka bydlení, jeho dostupnost ale zůstane stejná.
Počítá se s naddimenzovanou obchodní třídou, která by sice mohla podnítit
majitele zanedbaného obchodního
domu Berounka k jeho rekonstrukci,
ale je zcela opomíjen fakt, že v Radotíně chybí moderní zdravotní středisko.
Úsměvná je snaha prezentovat tři
obytné domy o výšce šest, osm a devět
pater jako citlivý přechod sousedních
panelových domů do okolní zástavby,
a to bez ohledu na to, že počet jejich
pater může být nakonec vyšší.
Přes veškeré ujišťování radnice dojde
k dalšímu růstu zátěže v oblasti, zejména
té dopravní v okolí a Prvomájové ulici,
kde bude vystavěn parkovací dům, aby
tak nahrazoval nedostatek parkovacích
míst přímo v budoucím centru.
Ať už přínosy nakonec převáží, či
nikoli, takto významný projekt by měl
být předmětem referenda.
Martin Zelený, zastupitel Městské části
Praha 16 za Českou pirátskou stranu
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Foto: Archiv Viktora Krištofa

Radotíňák Viktor Krištof uvedl v září na biotopu novou filmovou fantasy
pohádku Princezna zakletá v čase. Absolvoval vojenskou akademii, má
také titul MBA z Dominikánské univerzity, dva roky strávil v Austrálii
a pobýval i v Japonsku. Nakonec však zamířil zpátky do Prahy, aby se
zapojil do rodinné firmy zaměřené na filmovou produkci. Vedle toho je
Viktor Krištof už deset let radotínským zastupitelem.

Viktor Krištof (vlevo) při natáčení filmu Jan Žižka

P

od čím vším jste u filmu
podepsán?

Kromě filmové produkce se
podílím také na scénářích, občas si
zahraji nějakou malou roli a otevřel jsem
filmovou školu. Naši společnost Three
Brothers založil můj otec spolu se svými
bratry. Pro zahraniční filmaře natáčející v Česku zajišťujeme veškerý servis.
Dodáme jim herce, vybereme místa
vhodná k natáčení, zajistíme všechno
potřebné. Strejdové se proslavili také
scénickým šermem. Nejedná se o klasická šermířská vystoupení na hradech,
ale o představení s původní hudbou,
divadelními prvky a silným dějem. Patřili v tomto ohledu ke světové špičce.

Pouštíte se i do vlastních filmových projektů, v září jste uvedl na
biotopu novou pohádku. Co dalšího
jste natočil?

Kromě pohádek se věnujeme historickým tématům. Stáli jsme u zrodu
snímku Cyril a Metoděj, produkovali
jsme Jana Husa nebo film a seriál Ať žijí
rytíři. V roli výkonného producenta se

nyní podílím na nejnákladnějším filmařském dílu v historii české kinematografie, který se zaměřuje na osobnost
Jana Žižky. Hrají v něm hollywoodské
hvězdy Ben Foster nebo Michael Caine
a režíruje ho můj kamarád Petr Jákl.
V kinech bude mít premiéru příští rok.
Film zamíří také do zahraničních kin,
což je pro českou filmovou scénu něco
zcela jedinečného.
Co všechno vlastně filmový producent dělá?

Producent je šéfem filmu. Zajistí
peníze, scenáristu, režiséra, podílí se
na výběru herců a dalších členů štábu,
má na starost PR, marketing i distribuci. Je to ten, který po několika letech
práce doufá, že něco vydělá a neskončí
v dluzích. Vlastně se jedná o adrenalinový sport. Například u velkofilmu
Jan Žižka řeším kromě samotného
natáčení i související projekty – půjde
o velkofilm, a proto k němu vznikají
mimo jiné počítačová, mobilní i desková hra, výstava nebo pivo se značkou filmu.

Máte nějakou další vysněnou historickou osobnost, o které byste chtěl
natočit film?

Věřil jsem, že se nám povede udělat
dobrodružný velkofilm o Karlu IV.
Ideál
ním okamžikem pro takový
nákladný projekt bylo jeho nedávné
700. výročí. Bohužel se však nepodařilo
zajistit pro snímek dostatečnou podporu. Jan Drbohlav napsal scénář (byl
také autorem scénáře pro film Habermannův mlýn), ale přislíbené peníze
jsme nakonec pro tento snímek nezískali. Láká mě také zfilmovat něco od
bratrů Čapkových. Líbí se mi například
Válka s mloky. Pro příští rok připravuji
s italskými partnery film o Terezíně
a chystáme se dokončit odkaz Václava
Vorlíčka zfilmováním klasické pohádky
Zlatovláska, kterou spolutvořil s Lucií
Konášovou (Anděl Páně). Ve hře je také
pokračování Princezny zakleté v čase.

Vyrůstal jsem Na Rymáni a navštěvoval radotínskou základní školu,
na gympl jsem sice jezdil do centra,
ale do „turisťáku“ a do „zušky“ tady.
Vojnu jsem absolvoval jako instruktor
a neodolal možnosti pokračovat na
brněnské vojenské akademii. Tu jsem
také absolvoval. O rok později jsem
se však rozhodl z armády odejít, chtěl
jsem poznat svět. Dva roky jsem strávil v Austrálii a v Japonsku. Po návratu
jsem začal pomáhat s rodinnou firmou
a dnes je film mým osudem. S cestováním ale nekončím, příští rok bych rád
strávil delší čas v mongolské divočině
při lovu tajmenů. Sním o tom už od
svých osmi let.
Patříte mezi návštěvníky radotínského kina?

Bydlíme v jeho blízkosti, rád si do
něj zajdu. Když jdu kolem, často prohodím pár slov s promítačem Jiřím
Rydrychem nebo s vedoucím kina
Štěpánem Malíkem. Se Štěpánem jsme
jako děti chodili do stejného turistického oddílu a se syny pana Rydrycha
jsme objevovali první počítače.
Co máte na Radotínu rád?

Líbí se mi, jak tady pospolitě fungujeme. Sousedé se navzájem potkávají
na radotínských kulturních akcích,

radnice má kontinuitu, starostové mají
čas předat své znalosti a zkušenosti
mladším generacím, a to vše s podporou občanů. Díky tomu je tu možné
dělat důležité kroky, které Radotín
neustále vylepšují. Podívejte se na
biotop, bazén nebo na zrekonstruovanou školu. Viditelný je u nás rozdíl
oproti radnicím, kde se neustále střídá
vedení. V takovém případě nikam
svou obec neposouvají.
Co vás zde naopak moc netěší?

Radotínská železnice. Na jednu
stranu nám dává skvělou dopravní
dostupnost do centra Prahy, na druhou stranu protíná pomyslné srdce
Radotína. S tím se ale nedá nic dělat,
je to tak historicky dáno. Právě probíhající rekonstrukce navíc okolí kolejiště hodně zkultivuje, ubude hluk
přicházející od vlaků. Chybí nám
opravdové centrum, ale to se snad
brzy změní. Poslední věcí, která mě
trochu trápí, jsou příspěvky některých
spoluobčanů na sociálních sítích. Jde
mi především o ty, kteří Radotín znají
jen krátce, o fungování obce mají jen
letmou představu, ale zaručená řešení
mají vždy. Ty bych rád pozval do
některé z našich komisí a pracovních
skupin.
Petr Buček
Foto: Archiv Viktora Krištofa

K filmu přes armádu a Japonsko

Z Radotína

Když pro filmy vybíráte vhodná
místa pro natáčení, napadají vás
nějaké zajímavé lokace také u nás
v Radotíně?

Připravuji právě scénář ke komedii,
ve které by se Radotín objevit mohl.
Některé scény by se hodilo natáčet u ústí Radotínského potoka do
Berounky, filmařsky zajímavé jsou také
lesy nad naší městskou částí. Atraktivitu mají i Sudy, točit by se dalo i v areálu naší základní školy. A co se týče
nějakého místního námětu, Radotín
je hodně sportovně zaměřený. Třeba
se najde nějaký silný sportovní příběh,
který by se dal zfilmovat. Kdyby někdo
o nějakém takovém věděl, ať se mi ozve.
V Radotíně jste vyrůstal, ale pak
jste se vydal poznávat svět. Kde
všude jste pobýval?

Na radotínském Havelském posvícení s přítelkyní Lenkou

INFO
Ing. Viktor Krištof, MBA, (41) žije se svou partnerkou Lenkou a tříletým synem
Daníkem kousek od radotínského kina. Filmový producent a radotínský zastupitel
(ODS) rád ve volném čase rybaří, v zimě lyžuje nebo jezdí na snowboardu. K jeho
zálibám patří také deskové a počítačové hry, kytara, zpěv nebo houbaření. Podílel
se na filmech Jan Hus, Cyril a Metoděj, Jménem krále. Spolupracoval na snímcích
Van Helsing, Blade, Příběh rytíře, Tři mušketýři 3D nebo Hellboy.

Foto: Senát PČR

Senát ocenil bývalou ředitelku
gymnázia Drahomíru Irglovou
U příležitosti zářijového Dne české státnosti ocenil předseda Senátu
Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. Drahomíra Irglová,
bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získala medaili za celoživotní
pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů.

D

rahomíra Irglová se svou odbornou erudicí a dlouhodobou
pedagogickou prací významně
zasloužila o rozvoj Gymnázia v Radotíně, dnes Gymnázia Oty Pavla.
Pracovala zde nepřetržitě celou svou
profesní kariéru, neuvěřitelných 54 let
jako učitelka, metodička, zástupkyně
a ředitelka (v letech 1954 až 2008).
Celých 16 let vedla radotínské gymnázium, sedm let jako zástupkyně,
devět let byla ředitelkou. I ve svém
pokročilém věku byla vynikající pedagožkou, studenty velmi oceňovanou,
především pro své odborné znalosti
jazyků, literatury a reálií.
Na Jedenáctiletou střední školu
v Radotíně, později Gymnázium, nastoupila Drahomíra Irglová v roce
1954 jako učitelka anglického a francouzského jazyka, ale také matematiky

a jiných předmětů. Byla vždy náročnou, přísnou, ale spravedlivou kantorkou. V šedesátých letech, kdy se zvýšil
počet vyučovacích hodin angličtiny
a francouzštiny, se intenzivně věnovala audiovizuální metodě vyučování
cizích jazyků a externě spolupracovala
s Krajským pedagogickým ústavem
jako metodička, pořádala ukázkové
hodiny a vybudovala na radotínském
gymnáziu jednu z nejmodernějších jazykových učeben v tehdejší době.
V nelehké době sedmdesátých
a osmdesátých let k jejím prioritám patřil především odborný růst studentů
a pedagogů, cenila si sympatické atmosféry pedagogického sboru, ve kterém
působilo mnoho odborně zdatných
pedagogů. Jako ředitelka školy, kterou
byla v letech 1975 až 1984, se snažila
pomoci nadaným studentům bez v teh-

dejší době dobrého „kádrového profilu“ a katolického vyznání.
Po listopadu 1989 začala ihned spolupracovat s organizací Sokrates, díky níž
navázala dlouhodobou spolupráci radotínského gymnázia s Lycée J. et A. Renoir v Anges ve Francii. Více než 10 let
pořádala výměnné zájezdy studentů
s francouzskými studenty a profesory.
U mnohých vznikly trvalé přátelské
vztahy s francouzskými rodinami.
Je potěšitelné, že na Drahomíru Irglovou jako vynikající pedagožku stále
vzpomíná mnoho absolventů radotínského gymnázia. Nejdojemnější jsou
setkání s absolventy po čtyřiceti, padesáti i šedesáti letech od maturity, kteří
si dodnes váží jejího pedagogického
mistrovství a přístupu.
Jana Hrkalová,
ředitelka Gymnázia Oty Pavla

Drahomíra Irglová s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, od kterého převzala ocenění.
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Štěpán Rak: O dětství i zpívání na sítích
Kytarový virtuos Štěpán Rak st. letos oslavil 75. narozeniny. Na konci listopadu by měl svým
vystoupením v Koruně odstartovat sérii tradičních radotínských adventních koncertů.
Foto: Lenka Jarošová

němž jsme vždy zašli na párek do oné
staré hospůdky.
Drážní budova ale musela ustoupit
modernizaci tratě, alespoň to tvrdí
Správa železnic, které patřila.

Nejsem stavitel ani statik, tak neznám
všechny důvody, jež vedly k rozhodnutím tato místa asanovat, nicméně
si myslím, že třeba ona skladištní
budova se mohla využít k mnoha
účelům, ať už třeba jako výstavní síň,
či Šemíkovo muzeum. Zkrátka stýská
se mi po tobě, můj starý Radotíne.
Jak jistě víte, věnoval jsem mu a tím
i všem v Radotíně znělku radotínského rozhlasu, kterou jsem před lety
natočil doma v koupelně na malou
kytárku, kterou mým synům vyrobil
na památku Jyrki Pölkki z Finska.
Matěj na ni hrává s oblibou dodnes.
Na konci listopadu zahrajete, pokud
to koronavirus dovolí, na adventním
koncertě v Koruně. Jaké pro vás
jsou zdejší koncerty?
Štěpán Rak letos oslavil 75. narozeniny.

K

de právě pobýváte a co
děláte (rozhovor vznikal
v půlce října, pozn. red.)?

Jsem v Opavě. Mám zde jednak životní
výstavu fotografií, za což patří můj dík
vedení Slezského zemského muzea
v Opavě, a také natáčím několik
pořadů pro Českou televizi Ostrava.
Jak vám koncertování zkomplikoval
koronavirus?

Asi jako pro drtivou většinu mých
kolegů to byl velmi bolestný zářez do
koncertní činnosti. O dost koncertů

Program Koruny

N

ejbližší plánované akce Kulturního střediska U Koruny.
Zda se uskuteční, není jisté,
záleží na vývoji epidemie a s ní spojených vládních opatření. Sledujte
internetové stránky www.ukorunyradotin.cz.

5. listopadu

 19.00, Dentální rapsodie,
komedie v podání divadla
Ztracená existence
 Vstupné v předprodeji 220 Kč,
na místě 250 Kč

8. listopadu

 15.00, Kolik má Praha věží
– divadelní představení pro
děti; DS Gaudium
 Vstupné 60 Kč

12. listopadu

 19.00, Vy mně taky – poetické pásmo ze IV. cenové –
Jiří Žáček; DS Gaudium
 Vstupné v předprodeji 100 Kč,
na místě 130 Kč

29. listopadu

 17.00, Adventní koncert, Štěpán Rak
 Vstupné dobrovolné

3. prosince
 ULA ZŠ
A
 19.00, Besídka 2020; divadlo
Sklep
 Vstupné v předprodeji 370 Kč,
na místě 390 Kč

jsem přišel, jiné se podařilo mé manažerce přeložit na pozdější termíny. Je
to velmi těžká a nejistá doba, s níž se
potýká celý svět. Denně se snažím
být se svými posluchači alespoň prostřednictvím sociálních sítí, zvláště
pak Facebooku, kam vkládám svá
na mobil právě natočená videa. Po
restriktivních opatřeních, týkajících se
především zpěvu, jsem vytvořil víceméně každodenní pozvánku nazvanou Pojďme si zazpívat do Země krále
Miroslava. Tam si můžeme při kytaře
společně zapět jak lidové písně, evergreeny, tak i třeba Hašlerovky, jako je
Ta naše písnička česká.
Pojďme se vrátit do vašeho dětství.
Wikipedia má k vašemu jménu
stránku v osmi jazycích. Zhruba
půlka z nich uvádí jako místo narození ukrajinské město Chust, druhá
polovina tvrdí, že jste na svět přišel
v Praze. Co je správně?

Dnes už díky významnému etnologovi, profesoru Mykolu Mušinkovi
z Prešova, který se již léta věnuje studiu osudů nešťastníků z ruských pracovních táborů, znám mnohá důležitá fakta. Vím například to, že jsem
se narodil 8. srpna 1945 v porodnici
U Apolináře v Praze Vasilině Slivkové, která poté, co ji generál Svoboda
zachránil z pracovního tábora Gulag
na Sibiři, prošla s jeho plukem jako
zdravotnice v první linii celou frontu
z Buzuluku do Prahy. Vím také, že
mne v březnu 1946 musela dát údajně
se záškrtem do nemocnice a sama se
jednak na základě vojenského rozkazu, tak i z důvodu nutné pomoci
své strádající rodině v Chustu, vrátila
na Podkarpatskou Rus s tím, že jak to
bude možné, tak se pro mne vrátí.
Proč si vás nakonec nevyzvedla?

Cestou byla okradena o veškeré dokumenty včetně vojenských vyznamenání za statečnost. A než se jí podařilo
vše znovu získat, Stalin zavřel neprodyšně hranice na západ a už se za
mnou nedostala. Podařilo se jí to až po
roce 1948, nicméně já už byl v té době
adoptován a naši mne vydat nechtěli.
Přál bych všem dětem světa, aby měly
tak skvělé rodiče vlastní, jaké já měl

adoptivní. Josef a Marie Rakovi mi dali
domov a lásku v takové míře, jakou jen
člověk člověku dokáže dát. Díky jim
za to. Adoptován jsem byl 17. května
1946. Nevím, jestli je mezi drahými
radotínskými přáteli ještě pamětník té
doby. Jestli ano, budu vděčen za jakékoli vzpomínky na tuto událost.
V 70. letech jste pobýval ve Finsku.
Jaká to pro vás tehdy byla změna
oproti životu v komunistickém
Československu, které se vzpamatovávalo z roku 1968, spojeného se
začátkem sovětské okupace?

Finsko změnilo můj život na trvalo.
Jednak jsem tam pochopil mnoho
věcí, o nichž jsem do té doby mnoho
nevěděl. Ale hlavně, opomenu-li zcela
netušené nové možnosti pedagogické
a koncertní činnosti, narodili se nám
tam oba synové Jan-Matěj a Štěpán.
Matěj je skvělý muzikant a máme
i společné koncertní programy Rak
& Rak. Štěpán je pro změnu talentovaný paleontolog, který si už vydobyl
své prestižní postavení ve svém oboru.
Finsko pro mne znamená moc, byť vše
spojené s možností výjezdu a pětiletého pobytu v zemi, s níž jsme tehdy
měli první bezvízový styk a čerstvou
dohodu o kulturní spolupráci, bylo
v době druhé poloviny 70. let minulého století neskutečně komplikované.

Koruna je dalším atributem Radotína.
Mám tam své věrné a skvělé publikum,
na které se každý rok znovu a znovu
těším. Bylo mi moc líto, že loni to
nevyšlo. Nikdy nezapomenu, že jsem
na těchto adventních koncertech vždy
zahrál malý hudební dárek mé milované paní učitelce Vlastě Nebeské,
stejně tak jako drahému Ferdovi,
jemuž jsem věnoval na svém nejnovějším CD Domov můj i skladbu Vůně
letní louky. Neopomenul jsem nikdy
zahrát radotínským hobarťákům
v čele se Standou Kadlecem, s nímž
jsme napsali i řadu čundráckých písniček, z nichž mnohé získaly mezi tímto
toulavým lidem věhlas.
Co na adventním koncertu letos
zahrajete?

Jako vždy zazní výběr z vánočních
písní a koled z mého alba Ten vánoční
čas a jako vždy i nějaká novinka.
Najdete si stále čas i na studenty?

Vyučuji na pražské HAMU, s níž
společně slavíme pětasedmdesátku.
Věnuji se v současné době především
výuce improvizace, neboť je to obor, ve
kterém působím dlouhá léta, a mladí
talentovaní posluchači oboru kytara se
tím zdokonalí i v této oblasti hudebního umění. Mám opravdu skvělé
a tvůrčí studenty. Klasická kytara prožívá svůj boom nejen u nás, ale i všude
ve světě.

Co mi leží, jakožto věrnému, a dokonce
i čestnému občanu Radotína, na srdci,
je mizející Radotín. Jsem opravdový
pamětník, který má stále před očima
starou cementárnu a další nesčetná
místa úzce spojená s mým nejrannějším dětstvím. Mnohá z nich byla pro
mne opředena tajemstvím. S mým
věrným kamarádem Ferdou Löffelmanem, který se už na nás dívá z jiné
dimenze, jsme snili třeba o tom,
nakouknout někdy tajně do opravdu
historické, prý 160 let staré skladištní
budovy na radotínském nádraží, leč už
je srovnána se zemí. Stejně tak i dům
s popisným číslem 2 a podobná místa.
Doslova jsem oplakal staré hřiště, kam
jsem s tátou chodíval na fotbal, po

M

ohlo by
se nám
to splnit.
Tohle přísloví určitě každý z nás
už někdy slyšel.
U nás v Koruně
opravdu funguje
spolehlivě, a ne vždycky je to asi úplně
to, co jsme chtěli.
Je to už pár let, co jsme si přáli k velkému sálu ještě menší prostor pro komorní klubové pořady. A stalo se. Ze
zdevastovaného sklepení pod Korunou
se vyklubala krásná Klubová scéna Milana Peroutky, kterou nám závidí široko
daleko.
Moc jsme si také přáli, aby se stály
u nás fronty na vstupenky. I to se stávalo.
Před pár lety nám začal připadat velký sál Koruny pro některé akce vlastně
trochu malý. Určitá představení vzhledem k počtu sedadel nebylo možné zaplatit. A tak jsme si přáli něco většího.
Netrvalo dlouho a otevřela se velká aula
základní školy. Diváci si tam mohli užít
třeba Petra Nárožného, Simonu Stašovou nebo Spirituál kvintet. Také jsme
chtěli mít ve dvoře za Korunou bezpečný a multifunkční prostor pro komunitní setkávání všech generací. Ono se to
právě nyní staví!
Jasně že dík za splněná přání patří
hlavně naší radnici. Dělá pro kulturu,
sport, sociální oblast a pro Radotín, co
může. Jenže teď se vlastně skoro nic nemůže…
S těmi všemi splněnými přáními
nám přibývalo radostí, ale i práce.
Protože za kulturu v Radotíně tak nějak nesu zodpovědnost, musím se vám
k něčemu přiznat. Přesně touhle dobou
loni, po Havelském posvícení, jsme byli
v Koruně velmi unavení.
A tak jsme si říkali, zda té naší kultury není už moc, a přáli jsme si trochu
„zastavit koně“. A dnes, v říjnu roku
2020, se nám „koně s kulturou“ zastavili velmi zprudka – v Koruně je úplné ticho, vše překládáme na neurčito
a nevíme, co bude dál. Jenže my jsme
tohle přání vůbec nemysleli vážně! To
mi prosím věřte. Tohle přání se prostě
nějak nehezky zvrtlo a já se omlouvám
za všechny zrušené a přesunuté pořady.
A nové přání zní: Co nejdříve a napořád vidět opět plné sály našich milých divaček a diváků i potkávat se na
městských akcích. Přejeme si slyšet váš
smích, sdílet zase společně zážitky z očí
do očí a bez roušek. A také všem, nám
i vám, přejeme hodně zdraví, ohleduplné lidi kolem sebe a pozitivní náladu.
Dana Radová, vedoucí KS U Koruny

A co trampování, Berounka, Brdy?
Jak moc jste propadnul této vášni?

Výtvarné umění v pravém slova smyslu
už neprovozuji, o to více však se věnuji
výtvarné fotografii. Mám i fotografické výstavy. Ať již zmíněnou životní
v Opavě, tak i v Kongresovém centru
v Praze. Nedávno jsem měl podobnou
třeba v Litoměřicích a vedení Slezského muzea v Opavě počítá s mou
výstavou jakožto s putovní. Velkou
prezentaci mých fotografií najdete i na
Facebooku a Instagramu.

Aktivní tramping už nestíhám, o to
více však na kamarády myslím a často
jim pošlu i písničku. Ať už jsou to
Hobarti, Zlatí bizoni, či kamarádi
z jiných osad. Konečně trampům jsem
před lety věnoval i své CD Teskně hučí
Niagara, kde fotku na obalu mi tehdy
pořídil Jan-Matěj. Je mimo jiné skvělým fotografem, který miluje zvláště
analogovou černobílou fotografii.
Zmíněné album získalo v roce 2015
i ocenění platinová a zlatá deska.

V dětství jste v Radotíně cvičil
kulturistiku. Byl a je pro vás sport
stále důležitým doplňkem?

Koncertoval jste všude možně
po světě. Kde jste si to obzvlášť
oblíbil?

Právě za to chci z celého srdce poděkovat Standovi Kadlecovi, který mne
v mých osmnácti letech vzal do parády
a trochu pochlapil. Díky, Stando, změnilo to můj život.

Opomenu-li Finsko, kde jsem žil nejdéle, tak z těch 74 zemí celého světa
stejně nakonec nejraději hraji doma
v naší krásné zemi. A zvláště teď, kdy
lidé tolik po kultuře touží.

Věnujete se i malování a focení?
Přesto jste zůstal po celý život
věrný Radotínu. Jak se postupem
doby měnil ve vašich očích?

Slovo kulturistky
Pozor na to, co si přejeme!

Petr Buček
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ZZT projekt s.r.o

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

www.zztprojekt.cz
mobil: 736 640 616

Karlická 1 407 / 39a
153 00 Praha 16

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

PLASTOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE S VÝMĚNÍKY TEPLA
A DLOUHOLETOU GARANCÍ:
KOTLE NA TUHÁ PALIVA – KRBOVÉ VLOŽKY – OHŘEV
VODY – SOLÁRNÍ OHŘEV VODY

KONZ ULTAC E – N ÁV RH – C E N OVÁ N A BÍ D K A –
V ÝROBA – ZA B U D OVÁ N Í D O TO P N É H O
SYST É MU

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

JUDr. Simona Rašková
advokátní kancelář

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

tel.: 737 473 278

raskova@muller-skalicky.cz
muller-skalicky.cz
Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

Rozenský Aleš

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

Úroveň: Lehká
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PDF,AI,
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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

Inzerujte
u nás

Praha 5 Radotin.

ká

Gabriela Hašková, Radotín
Hana Žežulková, Radotín

Informace
Informace
pro inzerenty

sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín.

Těžká –

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

9
3

5 9
6 3
2 9

www. cerstve-testoviny.com

1
3 6

9
3

Těžká

6 48 93 52 76
48 5 5
6 6 31 97 28
17 3 2
2 9 15 34 87
9 8 7
31 4 8
1 5 47 69 31
7 6 8
9 73 52 16 49
5 2 9
83 7 6
4 1 24 78 53
6 1 3
25 9 9
5 2 78 41 65
4 17 86 23 94
2Vylosovaní
3 4 6 9výherci
85 12

14
45
62
28
87
96
39
51
73

získají CD se skladbami
radotínských
řešení
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Nově otevřený pneuservis
a rychloservis pro osobní
automobily a dodávky
v areálu Janka/Leel Coils

9 5 7Vrážská
1 143
3 9www.servismojeauto.cz
2 4
Telefon: +420 723 729 045
1 E-mail:
3 info@servismojeauto.cz
8 6
4 6 3 2
5 1 4 8
2 7 5 9
7 4 6 3
8 2 9 5
6 8 1 7

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244
technologie@centrum.cz
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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

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h

CYCLESTAR s.r.o.

-

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 29. 10. 2020.
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 30. 11. 2020.
Uzávěrka pro inzerci: do 16. 11. 2020.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

instalatérské a topenářské práce
zednické a obkladačské práce
kompletní přestavby bytů a koupelen
rekonstrukce RD
interiérové dveře Sapeli
kompletní dodávky vybavení koupelen
prodej instalatérského a topenářského
materiálu

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

RADOTÍN

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

Inzerujte
u nás

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

taichmichal@seznam.cz

604 404 907

michalvavricka@seznam.cz

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

16.08.16

tel. 608 926 974

C

M

Y

www.hodinovy-manzel-michal.cz
CM

ŘEZ DŘEVIN
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
Tel: 728 217 957
www.kacenikuchar.cz

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

1

HODINOVÝ MANŽEL

certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

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

MY

CY

CMY

K

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU!
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení sklepů, bytů atd.
Stěhování

Tel.: 773 484 056
Prodejna lidové umělecké výroby

UVA

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

V prvním radotínském pivovaru vaří sládková
Nikdy dříve se v Radotíně nevařilo pivo. Změnu přinesl letošní říjen, kdy začal fungovat pivovar Horymír. Zaplnil místo po dvou
bowlingových dráhách v restauraci donedávna známé pod jménem Amigos. Pivo zde vaří sládková Gabriela Sluková (26).
Foto: Petr Buček

Slýcháváte někdy, že vaření piva je
mužská práce?

Ano, ale už to nevnímám. Uznávám,
že je to fyzicky náročná práce, v tomto
ohledu ji líp zvládne chlap, ale pivovar
je provozně i technologicky přizpůsoben tak, abych měla fyzické práce co
nejméně.
Co říkají vaši rodiče na to, že se
jejich dcera živí jako sládková?

Berou to jako samozřejmost. Celá
rodina pije ráda pivo, takže z toho mají
radost. Dostanu kolikrát i vynadáno,
když jim nějaké to pivo nedovezu.
Na jaké pivo se mohou těšit
návštěvníci Horymíra?

V základní nabídce budou dvě piva.
Jedenáctka a třináctka. Kromě toho
každý měsíc uvařím nějaký speciál.
Začali jsme svrchně kvašeným pivem
typu ALE, v listopadu přijde na řadu

Gabriela Sluková je sládkovou v pivovaru Horymír.

K

de jste sbírala zkušenosti
s vařením piva?

Působila jsem v pivovarech
v Hostivaři a v bohnickém Šediváku.
Nyní se naplno věnuji pivovaru Horymír.
Jaký byl říjnový start pivovaru?

První várku jsme uvařili v Poděbradech, protože tady v Radotíně se ještě

vše chystalo. Hosté měli velký zájem
a rychle vypili vše, co jsme z Poděbrad přivezli. Spěšně jsem se tedy
pustila do vaření už tady v Radotíně.
Aby pivovaru šéfovala žena, nebývá
moc obvyklé. Jak jste se stala
sládkovou?

Absolvovala jsem střední potravinář-

skou školu v pražské Podskalské ulici
a poté na stejném místě vyšší odbornou školu, obor kvasné technologie.
Ve druhém ročníku jsem se ocitla
u prvního vaření piva a začalo mě to
bavit. Do té doby jsem ani pivo nepila,
i to se během studia změnilo. Pivo mi
teď hodně chutná a ráda vyzkouším
i u konkurence.

spodně kvašená čtrnáctka a na Vánoce
uvařím Stout. Majitelé pivovaru i já
máme rádi hořká piva, takový je
i Horymír.
Na jaké suroviny sázíte?

Slady odebírám z Čech a Moravy, po
užíváme i nějaké speciální slady, ty jsou
z Německa. Chmel na základní piva je
Žatecký poloranný červeňák a Premiant.
Ty jsou pro česká piva typické. Na pivo
ALE, které bude ještě tento měsíc na
čepu jako speciál, jsem použila poměrně
novou odrůdu chmelu s názvem Most.
Jak hodnotíte zázemí radotínského
pivovaru Horymír?

Byla jsem u jeho plánování od začátku,
takže jsem s ním hodně spokojená.
Všechno zařízení pochází od českého
výrobce. Nic tady nechybí. Pivovar je
vybavený tak, jak má být.
(buč)

INFO
Pivovar Horymír
Restaurace s pivovarem nahradila podnik Amigos. Zázemí pivovaru zabralo
místo, kde stávaly dvě bowlingové dráhy, další dvě prošly rekonstrukcí
a návštěvníci restaurace je mohou využít. Kuchyně nabízí jídla v česko-francouzském stylu. Velí jí šéfkuchař Martin Malinovský, jenž dříve působil u Zdeňka
Pohlreicha. Restaurace prošla úplnou rekonstrukcí.

Biotop měl návštěvníků dost, chystají se úpravy
haly, bazénu a biotopu. Všechna
tato zařízení spravuje radnice přes
společnost Radotínská o.p.s.
Opatření spojená s koronavirovou epidemií přetrvávala i během
provozu biotopu. Nebyla však příliš složitá, provozovatel se musel
postarat o dostupnost dezinfekce
pro návštěvníky a zajistil častější
dezinfekci všech společných prostor. Kvalitu vody prověřovaly jako
obvykle v pravidelných 14denních
intervalech akreditované odběrové
laboratoře. Pouze v jednom případě
se ve vzorku ve zdroji vody proudícího do biotopu objevilo větší
množství bakterií, při opakovaném
odběru bylo již vše v mezích norem.

Biotop Radotín v létě připravil
také řadu sportovních, kulturních
a společenských akcí. Nechyběly
závody v čele se školním triatlonem, letní kino uvedlo celkem pět
projekcí, oblibě se jako každý rok
těšilo grilování ryb. Sezonu zakončil Biotop Day, den plný atrakcí ve
vodě určený především dětem.
Na příští sezonu plánuje radnice
na biotopu zřízení pevných toalet v prostoru za saunou Kijukiju,
úpravu vstupů do vody a případně
také výměnu povrchu v části dětského brouzdaliště. Nynější vynucená uzavírka krytého bazénu se
využije k úpravě původní dlažby
ve spojovací chodbě vedoucí od

Klub Radotín oslavil 15 let trvání

N

ízkoprahový Klub Radotín,
jehož posláním je tvořit pro
děti a mládež bezpečný prostor k aktivnímu využití volného času,
k projevení vlastní kreativity a inicia
tivy, slaví již 15 let od svého vzniku.
Anonymně a bezplatně podporuje,
pomáhá v řešení problémů, působí
preventivně vzhledem ke škodlivým
vlivům v době dospívání, poskytuje
poradenství, kontakt s dalšími organizacemi a návaznými službami.
Klub Radotín vznikl 28. ledna
2005 rozhodnutím Rady městské
části Praha 16 a za podpory hlavního
města Prahy. U jeho zrodu stála tehdejší starostka Hana Žižková společně
s dalšími podporovateli a donátory.
Klub zpočátku fungoval pouze dvě
odpoledne v týdnu, zároveň s terénní
službou. Otevřený byl pro mládež ve
věku od 12 do 18 let, průměrné stáří
návštěvníků se tehdy pohybovalo mezi
14 a 17 lety.

Aktivity klubu v jeho začátcích se
kromě sociálního poradenství a preventivních aktivit zaměřovaly hlavně
na smysluplné trávení volného času.
Klub svým klientům nabídnul mimo
jiné výtvarné dílny, účast na divadelních a filmových představeních, sportovní hry, přednášky a také pravidelné
dny otevřených dveří.
K nejvýznamnějším osobnostem
té doby patřila zakladatelka klubu
Jarka Janíčková. Dalšími pracovníky
z éry, kdy byl klub pod patronací
města, byli i mnozí radotínští občané,
z nichž někteří působili poté i v jiných
oblastech veřejného života. Například
Tomáš Příhoda, Karel Matouš Zavadil,
Jiannis Georgiou, Václav Hájek anebo
Tereza Hájek Fikarová.
Nová etapa v historii Klubu Radotín
nastala s 1. lednem 2008, kdy přešel pod
organizaci Proxima Sociale. Ta se řadí
mezi nejstarší (funguje od roku 1993)
a nejúspěšnější – dosvědčuje to řada

odborných ocenění a vysoké hodnocení
standardů kvality – obecně prospěšné
společnosti v České republice. Poskytuje
služby z velké části zaměřené na děti
a mládež, jako jsou nízkoprahová zařízení a terénní programy pro děti a mládež, probační program nebo programy
primární a selektivní prevence pro žáky
mateřských, základních a středních
škol. Dále azylové bydlení pro matky
s dětmi, program podpory rodiny a také
provozuje občanskou poradnu a další.
Působí nejen na území Prahy, ale například i v Dobříši a Mladé Boleslavi.
V té době se Klub Radotín postupně
měnil provozně, metodicky i náplní tak,
jak se vyvíjely sociální standardy a služby.
Navýšil svou činnost na čtyři odpoledne
v týdnu a přidal i terénní službu. Cílovou
skupinu svých klientů rozšířil na věk od
12 do 19 let, v roce 2018 začal poskytovat
své služby dětem od devíti let.
Kromě již stabilních sociálních
podpůrných, preventivních a pora-

šaten ke krytému bazénu. Pochází
z roku 2014 a je součástí původní
stavby zázemí biotopu. Nahradí ji
stejná dlažba, která pokrývá bazénovou halu. „Už když jsme v roce
2009 plánovali nejdříve zřízení
biotopu a potom i přístavbu krytého bazénu, počítali jsme s tím, že
biotop bude ze svého zisku vykrývat ztrátu na provoz nákladnějšího
bazénu. Nastavený rámec se nám
daří udržet,“ uvádí místostarosta
Miroslav Knotek.
Vnitřní bazén byl i přes letošní
prázdniny napuštěný a využívali ho
především zájemci o ranní plavání
a sportovní oddíly. Jakmile se pokazilo počasí, hojně jej navštěvovala

i široká veřejnost. „Bazén funguje
více než rok a je patrné, že si nalezl
mnoho příznivců v naší městské
části, ale i z okolí. V první řadě však
slouží radotínským dětem a zdejším občanům. Pozitivní ohlasy na
školní výuku potvrzují, že rozhodnutí radnice postavit bazén bylo
zcela správné,“ říká Miroslav Knotek.
Druhou polovinu října zůstal
bazén kvůli epidemiologickým
opatřením uzavřen. V době uzávěrky tohoto vydání novin nebylo
jasné, kdy se provoz bazénu, venkovní sauny i sportovní haly
obnoví.
(buč)

Foto: Petr Buček

B

iotop se svou hlavní koupací sezonou trefil mezi obě
koronavirové vlny a opět
si na něj našly cestu desítky tisíc
zájemců. „Pro biotop byla nakonec letošní korona sezona úspěšná.
Počet návštěvníků sice nedosáhl
posledních dvou let, ale dá se říci, že
se podařilo maximálně využít omezených podmínek,“ říká radotínský
místostarosta Miroslav Knotek.
V letošních letních měsících
zaznamenal biotop 45 tisíc návštěvníků. Jeho kladné hospodaření
bylo na stejné úrovni jako v roce
2019. Získané prostředky zamíří
podobně jako v minulých letech do
opravy a modernizace sportovní

Klub Radotín sídlí vedle školní družiny.

denských služeb přidal také zájmové
a sportovní aktivity i výtvarné dílny.
Účastní se komunitních akcí, jako
například Havelského posvícení.
Své jubileum si Klub Radotín připomenul 30. září, kdy se za podpory
Městské části Praha 16 a Magistrátu
hlavního města Prahy konaly oslavy

na novém radotínském sídlišti. Měly
komornější, informativní, ale velmi
příjemný charakter s množstvím zajímavých aktivit pro děti a mládež.
Zúčastnili se jí i někteří z dřívějších
pracovníků, nechyběla mezi nimi ani
zakladatelka Jarka Janíčková.
Ivana Hanová, Klub Radotín
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Sport

Tým mužů vrátil do Radotína extraligový softbal.

R

adotínští softbalisté se letos
na jaře vrátili do extraligy ve
chvíli, kdy svět zaplavil koronavirus. Kvůli šířící se nákaze nepřicestovala za týmem posila z Nového
Zélandu, což se ukázalo jako klíčové

pro celou sezonu. Absence druhého
kvalitního nadhazovače byla znát.
Tuneláře nakonec na závěr sezony
čekal boj o udržení, který pro změnu
ovlivnila podzimní druhá vlna epidemie. Výrazně oslabené mužstvo baráž

nezvládlo, vedení klubu se odvolalo
s tím, že závěr soutěže považuje za
neregulérní. Do konce října se mělo
rozhodnout, jestli v extralize radotínští softbalisté setrvají (v době uzávěrky
těchto novin v pátek 23. října nebyl
výsledek znám).
„Vzhledem ke konečnému desátému
místu a skutečnosti, že jsme extraligu
neudrželi na hřišti, sezona úspěšná
nebyla. Koronavirus však naši sestavu
poznamenal hned dvakrát, na jaře a poté
i na podzim,“ říká Václav Mudra, místopředseda radotínského softbalového
oddílu a zároveň jeden z hráčů A-mužstva. Softbalová sezona hraná systémem jaro–podzim začala se zpožděním
a v případě Tunelářů také bez druhého
nadhazovače. Ten měl za týmem přicestovat z Nového Zélandu. Už měl zakoupenou letenku, ale březnový nástup
koronaviru jeho cestu zhatil.
Nadhoz tak po celou sezonu zůstal
na bedrech nejstaršího extraligového
nadhazovače Aleše Jetmara. Dopl-

Václav Mudra: Radost mi dělá mládež

M

ístopředseda
radotínského
softbalového oddílu Václav
Mudra působí v klubu na více
frontách. Bývalý reprezentant hraje za
A-tým a trénuje mládežnické oddíly.
S žákovským týmem se podíval až na
finálový turnaj, který se na začátku
října hrál v Brně. V rozhovoru se
ohlíží za výsledky všech radotínských
týmů.

Sezonu A-týmu nakonec hodnotíte
jako neúspěšnou. V čem Tuneláři
zaostali za softbalovou elitou?

Největším naším handicapem je
bezesporu útok neboli pálka. Tady se
bohužel hodně projevila nezkušenost
našich hráčů. Oproti druhé lize je úroveň nadhazovačů v extralize opravdu
jiná, mnohem vyšší.
Jak moc týmu chyběl druhý zkušený nadhazovač?

Je to začarovaný kruh. Když mužstvu
chybí kvalitní nadhazovači, nemohou
hráči dostatečně trénovat na pálce.

Pálení na živý nadhoz je na této úrovni
základní stavební kámen pálkařského
tréninku. A proto skutečnost, že za
námi nedorazil nadhazovač z Nového
Zélandu, výrazně ovlivnila naši kvalitu na pálce a s tím celou útočnou hru
týmu.
Co vás naopak v týmu nováčka
extraligy mile překvapilo?

Dobře se do něj zapracovali mladí
hráči. Dan Michálek i Vít Orálek udělali během sezony velký skok kupředu
a oba jsou už naprosto plnohodnotnými členy týmu. Ještě uplynulý rok to
přitom nebylo tak patrné.
Aleš Jetmar na nadhozu ukázal, že
umí pálkaře soupeřů stále vyvádět
z míry. Co jste říkal jeho výkonům?

Jako suverénně nejstarší extraligový
nadhazovač pořád nedá mladým klukům z ostatních týmů nic zadarmo,
což dokázal počtem zahraných strike
outů. Věřím, že ho v týmu udržíme
i pro příští sezonu.

Kromě A-týmu se věnujete především radotínské mládeži. Jejich
sezona byla nahuštěná do letních
měsíců, jak obstáli?

Kadeti a Mikroradiáčci do 11 let odehráli sezonu v režimu sbírání zkušeností. Stejně tak i naše žákovské béčko,
kam patří mladší Radiáčci. Komu se
letos nejvíce dařilo, byli naši starší
Radiáčci (U13) a juniorky alias Kukuřice. Oba tyto týmy se celý rok pravidelně umisťovaly na bedně, Radiáčci
dokonce zvládli jeden turnaj vyhrát.
Holky i kluci si svými výkony zasloužili postup na finálový turnaj své kategorie. Radiáčci dokonce jako vítěz své
divize!
Jak tedy hodnotíte před pár lety
obnovenou práci s mládeží? Kolik
v oddíle působí mladých hráčů
a hráček?

Práce s mládeží se rozběhla dobře.
V letošní sezoně jsme měli už pět mládežnických týmů ve čtyřech kategoriích. Jednalo se o coachball, žáky A,

ňovali ho hráči s mnohem menší
porcí zkušeností na tomto postu.
Radotínský rozehrávač se přitom
v konkurenci ostatních konkurentů
rozhodně neztratil. S celkovým
počtem 196 strikeoutů byl Aleš Jetmar
dokonce čtvrtým nejlepším zástupcem svého postu v celé extralize.
Druhý srovnatelně kvalitní nadhazovač však mužstvu chyběl, a proto
tým nakonec zamířil do baráže o udržení. V rozhodujících zápasech už
Jetmar vůbec nenastoupil a Tuneláři
podlehli Hladovým hrochům Sezimovo Ústí v poměru zápasů 1:3. Navíc
z mužstva kvůli epidemii vypadnul
i druhý nadhazovač a ze stejného
důvodu chyběl i další důležitý hráč
nastupující jako catcher.
„První hrací víkend byly oba zápasy
o záchranu napínavé a vyrovnané až
do samotného konce. To jsme ještě
nastoupili v dobrém složení. První
jsme vyhráli v osmé směně 14:10,
druhý jsme naopak prohráli 1:4,“

popisuje Václav Mudra. Před rozhodujícím říjnovým víkendem však
došlo ke zhoršení epidemiologické
situace a softbalová asociace zavedla
vlastní opatření. Hráči museli před
zápasem podepsat čestné prohlášení
o bezinfekčnosti. To však nemohlo –
například kvůli situaci ve svých rodinách – pět hráčů Tunelářů včetně
nadhazovačů a chytače s klidným svědomím udělat.
Radotínský oddíl asociaci o tom
informoval a požádal o přeložení termínu rozhodujících duelů. Vedení
českého softbalu však prosbu zamítlo a oslabené mužstvo poslední dva
zápasy prohrálo. Radotínský oddíl se
poté odvolal ke sportovně-technické
komisi asociace s tím, že konkurenceschopnost mužstva byla výrazně
snížena koronavirem a s ním spojenými opatřeními. Výsledek arbitrážního řízení do uzávěrky těchto novin
nepadnul.
Petr Buček

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Softbalisté bojovali o udržení u zeleného stolu

Žáci, vedení Václavem Mudrou (vlevo nahoře), se probojovali do finále ligy,
kde skončili pátí.

žáky B, kadety a juniorky. Dohromady
je to asi 70 mladých hráčů a hráček.
Nově se nám hezky plní i softbalový
kroužek pro děti od pěti do devíti let.
Každé pondělí k nám do něj chodí už
15 dětí.
Spřádáte už plány pro novou
sezonu?

Důležité bude pokračovat v trpělivé práci s mládeží. To by mělo být
hlavní motto do dalších minimálně
pěti let. Uvidíme také, jak dopadne
náš boj s A-týmem o udržení v extralize u zeleného stolu. To naše výhledy
a plány na příští sezonu určitě také
hodně ovlivní.
(buč)

Foto: SC Radotín

Atleti obsadili ve druhé lize šestou příčku

Patrik Marinov získal na mistrovství republiky žáků bronzovou
medaili, na snímku s trenérem
Petrem Dubským.

K

onečné šesté místo mezi devíti
druholigovými týmy patří letos
radotínským atletům. Velkým
úspěchem je třetí místo z republikového šampionátu žactva, které vybojoval Patrik Marinov.
Celkem 23 radotínských atletů letos
nastoupilo do druholigových klání.
V celkovém součtu obsadili radotínští

muži šesté místo a ve druhé lize budou
pokračovat i v příští sezoně.
Na zářijovém mistrovství České
republiky žactva, které hostil Třinec,
radotínské barvy hájili dva borci. Patrik Marinov nastoupil na start běhů na
60 a 300 metrů, Maximilián Špaček se
představil na trati dlouhé 3000 m. Patrik Marinov patřil v obou disciplínách
k favoritům, bohužel ho ale lehce limitoval natažený zadní stehenní sval. Nakonec proto vynechal šedesátku a soustředil se jen na třístovku.
V sobotním rozběhu si na této trati
počínal suverénně, když si pohlídal
postup z prvního místa časem 36,64 s.
V nedělním finále se výborným finišem
propracoval na třetí místo v úžasném
čase 36,25 s, čímž stanovil nový radotínský rekord.
V neděli se na tříkilometrové trati
představil Maximilián Špaček. Závod
rozběhl svižně a časem 10:28,06 min. si
doběhl pro krásné deváté místo. Zlepšil
si svůj osobní a tím i radotínský rekord.
O stejném víkendu probíhalo i mistrovství České republiky atletů do 22 let.
Na něm hájil radotínské bíločerné barvy

Martin Olšanský. A hned v sobotu sahal
na trati 800 metrů po úspěchu. Ještě při
náběhu do cílové rovinky se pral o druhé
postupové místo do finále. Nakonec
skončil čtvrtý ve velmi kvalitním čase
1:56,86 min. Na finále to o kousek nestačilo a Martin Olšanský figuroval na celkovém devátém místě. O den později připojil i hodnotnou desátou příčku v běhu
na 1500 metrů. Na čtyřstovce se bohužel
neobjevil zraněný Martin Hrdoušek,
který by patřil k favoritům na medaili.
Mladí radotínští atleti se zapojili také
do týmových soutěží. Dorostenky obsadily předposlední osmou příčku, dorostenci vybojovali dokonce čtvrté místo ze
sedmi zúčastněných týmů a jen o kousek
jim unikl postup na mistrovství Čech.
S velkými nadějemi vstupovali do soutěže družstev radotínští starší žáci. Cílili
na postup do finále A, tedy mezi devět
nejlepších týmů v Praze. Vinou drobných nezdarů se dostali jen do finále B,
stejně jako radotínské žákyně. Chlapci
finále B suverénně ovládli a obsadili
tak celkové desáté místo v Praze. Dívky
skončily třetí, a tudíž celkově dvanácté
z 23 přihlášených družstev.

V mladším žactvu reprezentovala
Radotín dvě smíšená družstva. Družstvo
A postoupilo do finále B. V něm skočilo osmé, celkově pak šestnácté v Praze
(z 36 celků). Tým B, složený z přípravkových dětí, závodil ve finále D, kde obsadil
12. a tedy celkově 35. místo.
Úplný závěr sezony patřil opět
mladšímu žactvu. Na konci září se
nejlepší zástupci této kategorie utkali
o individuální cenné kovy v Hostivaři.
Radotínští atleti vybojovali tři bronzové medaile. O první se postaral Matěj

Zámečník v kouli. Tříkilogramové náčiní
poslal do vzdálenosti 12,11 m a předvedl
osobní zlepšení o více než 1,5 metru.
Druhý bronz získala Karolína Vyšná ve
výšce. Překonala laťku vysokou 143 cm
a posunula tím i hodnotu osobního
maxima. O třetí bronzový zářez se postarali sprinteři. Štafeta na 4 x 60 metrů ve
složení Zámečník, M. Jordanidis, Buchal
a Tsouassa si doběhla časem 32,98 s pro
historicky první medaili z krátké štafety
pro radotínský oddíl.
Petr Dubský

Minigolfisté hrají nejvyšší soutěž

R

adotínští minigolfisté jsou
novými účastníky extraligy.
V sezoně 2019/20 vyhráli první
ligu smíšených i seniorských mužstev
a v půlce září nastoupili v Olomouci
k historicky prvnímu startu mezi elitou.
Na hřišti posledního mistra republiky nasadili radotínští hráči obě mužstva, smíšené a seniorské. V soutěži
smíšených družstev (za tým může hrát
junior, senior, muž či žena) skončili
na posledním osmém místě. V příš-

tím kalendářním roce je čekají další
čtyři extraligová kola, během nichž se
pokusí své postavení vylepšit.
Seniorskému týmu se v Olomouci
dařilo lépe, skončil na třetí pozici.
Lepšího umístění dosáhly jen týmy
Rakovníka a Hradce Králové.
Daří se také mládežnickým hráčům. Bořek Bičovský z kategorie žáků
si z říjnového minigolfového turnaje
odnesl hned dvě zlaté medaile.
(vla)
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(buč)

Vlasta Redl se saxofonistou Michalem Žáčkem

Kapela Vlasty Redla na pódiu auly základní školy.

Foto: Petr Buček

Školu po 30 letech opustila Jaroslava Boháčová

Jaroslava Boháčová před radotínskou školou

O

d roku 1990 působila v radotín- jsem nechtěla vykonávat jiné povolání.
ské základní škole učitelka Možná jen na střední škole jsem letmo
a zástupkyně ředitele pro první zauvažovala o studiu psychologie,“
stupeň Jaroslava Boháčová. V říjnu uvádí dlouholetá učitelka původem
odešla do důchodu. Její nástupkyní se z jižních Čech. Do Radotína přišla
spolu se svým manželem v listopadu
stala Iva Petrtýlová.
„Před třiceti lety jsem do školy 1989. „Byli jsme trochu rozčarovaní.
v Radotíně nastoupila jako zástup za Nevěděli jsme, zda tato naše volba
mateřskou dovolenou, po několika byla správná. V okolí nového sídliště
měsících jsem začala působit jako byl všude šedivý poprašek z cementu
zástupkyně ředitele školy,“ říká Jaro- a Radotín na nás nepůsobil dobrým
slava Boháčová. Když letos v říjnu dojmem. Změny, které nastaly během
školu opouštěla, byla služebně nej- několika dalších let, vedly k tomu, že
se z Radotína postupně rodila městská
starší členkou učitelského
sboru.
oční centrum
oční centrum
O tom, že se stane učitelkou, měla část, na kterou můžeme být všichni
centrum
právem
hrdí. I já jsem si zde našla
jasno hned od svého mládí. „Nikdy oční

Lensi

Lensi
Lensi

Přijímáme
nové
pacienty

své místo ke spokojenému životu,“
vypráví Jaroslava Boháčová.
Jakožto zástupkyně ředitele měla
zkrácený úvazek na učení. Nejčastěji
vyučovala český jazyk, prvouku, vlastivědu nebo tělesnou výchovu. Změnily se jejím pohledem za její dlouhé
působení ve škole děti samotné? „Stále
nás něčím překvapují, jsou bezprostřední, zvídavé, bezstarostné. Žijí
v přetechnizované době, v době internetu a sociálních sítí. Tráví spoustu
času u mobilů a počítačových her. Já
raději vidím děti v přírodě, na sportovištích nebo u dobré knihy,“ popisuje.
Pozitivně hodnotí změny, kterými za
dobu jejího působení prošlo zázemí
radotínské školy. „Všechny tři školní
budovy změnily postupně svou tvář,
kapacita školy narostla a děti mohou
nyní využívat krásnou moderní školu,
nová sportoviště, aulu i plavecký
bazén,“ říká Jaroslava Boháčová.
Nyní už se těší, že bude mít více času
na své blízké a nebude muset většinu
věcí řešit pouze o víkendu. S manželem chce vyrážet na výlety a poznávat
nová místa. Svůj volný čas bude trávit
střídavě v Radotíně a na chalupě v jižních Čechách.
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Procházka za
moderní architekturou
Foto: Petr Buček

D

o školní auly přijel na začátku
října koncertovat moravský zpěvák a textař Vlasta
Redl. Jednalo se na nějakou dobu
o poslední příležitost vidět interprety na živo, pár dní poté už vláda
kvůli epidemii podobná vystoupení
zakázala. Vlasta Redl zaplavil obecenstvo svými názory na současnou
situaci, která je právě pro hudebníky
velmi složitá. Nemohli koncertovat
na jaře a zákaz pro ně přišel i s druhou vlnou nákazy. Vlastu Redla
na radotínském jevišti doprovodil
saxofonista Michal Žáček, který
hraje také v kapelách Vojtěcha
Dyka, Richarda Müllera nebo Petera
Lipy. Své kytarové umění předvedl
i Matěj Morávek, jenž doprovází
na koncertních turné slovenskou
kapelu Team.

Foto: Petr Buček

Foto: Petr Buček

Vlasta Redl bavil
nejen muzikou

Společnost/inzerce

Petr Šindelář a sauna Kijukiju

R

adotín se připojil k celorepu
blikové akci Den architektury.
Zájemce o moderní stavitelství
provedl po městské části architekt
Petr Šindelář, který je autorem sauny
Kijukiju na biotopu, navrhnul také

přístavbu školní jídelny. Kromě toho
se podílel na modernizaci Vindyšovy
továrny, v níž sídlí Ski a Bike Centrum Radotín.
(buč)

RISTORANTE & PIZZERIA GOURMET

rozvoz italské kuchyně
zdarma až k vám domů
objednejte online na fellinis.cz
a na tel.č: 603 222 230
prodejna italského vína,
surovin a chleba na
eshopu i v restauraci
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Jak se k nám dostat?
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VLAKEM: 5 minut chůze podél
řeky ze stanice černošice
autem: Radotínská 40, Černošice
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