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Stačí šestnáctce její školky?

Kino odstartovalo 3D projekcí

Havelské posvícení je tu!

Bezpečný podzim
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Ta otázka se týká celého správního 
obvodu Prahy 16, proto odpovídat 
na ni nelze pouhým ano či ne. Každá 
z městských částí řeší potřebu před-
školních zařízení po svém, žádná 
z nich to nenechala „koňovi“. Zatímco 
v Radotíně loňské rozšíření o 2 třídy 
zcela postačuje a o dalších zásadních 
změnách se nyní neuvažuje, všechny 
ostatní radnice jsou okolnostmi tlačeny 
k úvahám o budoucnosti. Vezměme si 
jednu školku po druhé.

Lipenecká školka se rozšiřovala 
předloni – díky přístavbě na domě 
služeb získala další třídu pro 20 dětí. 
Ani to však kvůli rozsáhlé nové vý-

stavbě v katastru obce nestačí. Do 
nových domů se stěhují především 
mladé rodiny s dětmi, což se pro-
jevuje v počtu těch, které přijdou 
k zápisu. Letos z toho vyplynul téměř 
stoprocentní převis poptávky nad 
nabídkou – 25 nových žáků sice bylo 
přijato, 24 přímo lipeneckých však 
ne. Další přístavba mateřské školy 
je nyní ve fázi zpracovávané studie, 
v září chce samospráva podat žádost 
o poskytnutí finančních prostředků 
na Magistrát hl. m. Prahy. Odhado-
vaná cena je přibližně 6 milionů, je 
otázka, kolik peněz a kdy se podaří 
získat, zda zhotovitel bude případně 

schopen náklady snížit... 
Starosta této městské části 
Michal Popek k wtomu 
poznamenává: „Problém 
investic do předškolního 
zařízení je dán i nasta-
vením poměru školného 
a nákladů na jedno dítě – 
to je 600 korun přijatých 
ku 5500 korun vydaných. 
To znamená, že zřizovatel 
vlastně rodičům posky-
tuje sociální službu.“

Po prázdninových měsících nám 
nastal školní rok. Děti, které si užily 
„volnost“ bez povinností a starostí 
se školou, se vracejí do školních lavic 
a hlavně do silničního provozu, na uli-
ce a na přechody pro chodce. 

První měsíce školy patří v silnič-
ním provozu mezi nejrizikovější, a to 
mimo jiné z toho důvodu, že děti jsou 
stáje ještě roztěkané a myšlenkami 
v prázdninových dnech. Z doprav-
ních statistik vyplývá, že v těchto 
pod z i m n ích mě s íc ích  d o c h á z í

Vážení spoluobčané, 
v dnešním Slově starosty 
nebudu rozebírat způsob 
letošního léta, ačkoli se 
to více než nabízí, ale věc, 
která trápí rodiče mnoha 
desítek, možná stovek 

malých předškoláků. Mnozí z nich napjatě 
čekali na 1. září, zdali jim oznámí paní 
ředitelka radostnou zprávu, že se uvolnilo 
místo ve školce právě pro jejich ratolest. 

Zřizovateli většiny mateřských školek 
na území Prahy 16 jsou úřady městských 
částí. Jsou vlastníky budov, zařízení a hradí 
provozní náklady. Vybudování jedné třídy 
pro 25 dětí vychází na zhruba šest milionů 
korun, ať se jedná o rekonstrukci nebo no-
vostavbu a tyto peníze v jejich rozpočtech 
opravdu nejsou.

Oproti těmto obrovským částkám činí 
školné placené zákonnými zástupci jen 
o něco málo více než desetinu skutečných 
nákladů na pobyt dítěte v předškolním za-
řízení. Ve srovnání se soukromými školka-
mi je to jistě jeden z podstatných důvodů, 
proč každá městská část každoročně řeší, 
jak naložit s obrovským převisem žádostí 
o umístění. Je pochopitelné, že matka 
samoživitelka pomoc společnosti nutně 
potřebuje. Ovšem mnozí v touze zajistit 
své rodině vyšší ekonomickou prospe-
ritu raději vymění mateřskou náruč za 
kolektivní zařízení anebo prostě chtějí 
mít v průběhu týdne klid na své záliby. 
Kritéria pro přijímání dětí jsou poměrně 
striktní a jasně daná, přesto se, jako většina 
nařízení, dají obejít. Tím se v mnoha přípa-
dech dostáváme do situace, že se následně 
v průběhu školního roku ukáže, že matka, 
která je s dítětem sama, dojíždí přes půl 
Prahy odevzdávat potomka na hlídání 
babičce. Naproti tomu její sousedka, která 
s umístěním dítětem v místní MŠ uspěla, 
po dopoledních střídá fitnesscentrum 
s kosmetikou. Jedna z minulých levicových 
vlád navíc uzákonila bezplatnou docházku 
do posledního ročníku MŠ. To znamená, že 
když se rodičům podaří vyřídit odklad ná-
stupu do první třídy, nejenže jejich poto-
mek zabírá místo někomu potřebnému, ale 
nehradí školné ani druhým rokem. Z po-
hledu financování by předškolní školství 
mělo být zahrnuto do balíku sociálních 
služeb a z toho důvodu by měly být ještě 
více zpřísněny podmínky přijetí. 

Dalším řešením, pro zřizovatele jistě 
přijatelnějším, je změna výše školného 
s promítnutím skutečných nákladů a  
s možností finanční výpomoci sociálním 
případům. Toto je ovšem námět pro naše 
zákonodárce.

Na závěr mi dovolte popřát všem na-
stupujícím žáčkům MŠ jen pěkné zážitky 
a rodičům těch, kteří neuspěli, hodně štěs-
tí při shánění hlídání a úspěch při zápisu 
na příští školní rok.

tedy do konce prázdnin, a tak v úte-
rý 6. září si mohli první zájemci užít 
promítání ve špičkové technologii 
(Lví král ve 3D a Muži v naději). 

Díky rozsáhlé rekonstrukci se nyní 
v Radotíně budou promítat premiéro-
vé tituly, například v příštím týdnu 
20. září Saxána a lexikon kouzel 

v rámci cyklu Baby bio Rado(s)tín 
i ve večerním čase od 18.00 hod. či 
ve čtvrtek 22. září od 20.30 hod. Noc 
žraloka (3D). Rovněž ale zůstanou 

Nejrozsáhlejší přestavba radotínské-
ho biografu v historii proběhla za pou-
hé 2 měsíce a jejím výsledkem je nejen 
nové prostředí, ale především kulturní 
stánek nabitý nejmodernějšími tech-
nologiemi – ozvučovací systém dolby, 
digitální i 3D technologie. Díky 6milio-
nové investici bude kino promítat 5 dní 
v týdnu vždy 2-3 filmy, jen v září tu 
bude 23 trojrozměrných projekcí, a již 
od října nabídne nedělní lahůdky – po-
prvé celosvětovou premiéru historicky 
prvního baletu v 3D – Giselle.     

Investiční akce hrazená z drtivé 
většiny z vlastních zdrojů Městské 
části Praha 16 zahrnovala v prvním 
kroku digitalizaci kina včetně ozvu-
čení sálu systémem dolby digital sur-
round, instalace akustických panelů, 
elektroinstalace, úpravy vzducho-
techniky a s tím související stavební 
úpravy. Na to navazovalo pořízení 
projektoru, nové plátno a nadstavba 
pro 3D projekci. Vše bylo dokončeno 
v původním plánovaném termínu, 

zachovány tradiční cykly – již zmi-
ňované Baby bio, představení pro 
rodiče s nejmenšími dětmi, o které se 
v průběhu promítání postarají dámy 
ze soukromé školky Petrklíč, a také 
Filmový klub.  

Lahůdkou pak budou nedělní 
představení, vždy jedno v měsíci, 
díky kterým si užijí i milovníci špič-
kových oper či baletů. Již 23. října 
od 16.45 hod. to bude balet Gisel-

le ze s lavného Mariin-
ského divadla (St. Peter-
burg), historicky první 
balet v 3D, navíc v rado-
t í nském k i ně uváděný 
v celosvětové premiéře!

A aby toho ještě nebylo 
málo, nově je možné si 
v s t u p e n k y  n a  v š e c h -
na představení rezervo-
vat i zakoupit na internetu, 
kde si vyberete to své 
nejoblíbenější místo. Stačí 

„vy ťukat“ www.praha16.eu/kino, 
kde najdete i řadu dalších informací 
a samozřejmě kompletní program.  

Snad ještě lépe, než zlátnoucí listí 
ohlašuje příchod podzimu do Radotína 
tradiční Havelské posvícení. Letos se 
uskuteční již počtrnácté.

Vše zahájí v sobotu 15. října o deváté 
hodině ranní bohoslužba slova pátera 
Zdeňka Skalického v kostele sv. Petra 
a Pavla. Ti, kdo na ni zamíří, budou 
uvítáni slavnostním troubením. Ten-
tokrát sice nezazní z věže, neb její oke-
nice již nelze otvírat, ale zato se tóny 
trubek dobře ponesou od kostela nad 
říční hladinu.

Letošního roku je tomu právě 85 let, 
kdy byl postaven objekt v dnešní ulici 
Na Výšince a zahájilo v něm provoz 
radotínské kino, které tehdy neslo 
název Bio Radio a později Jas. Dnes 
bychom asi již nenašli pamětníka, 
který se v roce 1926 účastnil jednoho 
z prvních promítání, tehdy samozřejmě 
němého. Našli bychom však již několik 
stovek diváků, kteří do dnešního dne 
navštívili nově zrekonstruovaný biog
raf s nejnovější technologií ozvučení 
(dolby digital surround) a možností 
trojrozměrného promítání známého 
jako 3 D. Jedná se o jednu z investičních 
akcí, jež byla v průběhu letních prázdnin 
radotínskou radnicí realizována, v
 tomto případě za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR. Radotín je 
jednou z posledních pražských částí, 
která podobné zařízení provozuje, 
a záměr této investiční akce je 
jasný, udržet provoz kina i nadále. 
Modernizací se tak do místního 
,,bijásku“ dostanou žhavé novinky, 
za kterými museli zájemci dříve buď 
jezdit do multiplexů a nebo si počkat 
s někol ikatýdenním zpožděním n a 
radot ínské uvedení .  Promítac í a 
ozvučovací zařízení, kterým se kino 
v ,,šestnáctce“ dostává mezi deset 
nejmodernějších v republice, nabízí i 
další možnosti, jako jsou 3 D přenosy 
slavných oper, baletů, ale i významných 
sportovních klání ze světa. Možnost 
bude i pro komerční a prezentační 
účely firem a organizací. Asi by se dnes 
pan Šinovský, který stál v 30. letech 
minulého století u počátků promítání 
v Radotíně, divil, co je to za novoty. 
On sám v éře němých filmů doprovázel 
promítání hrou na klavír za bdělého 
dohledu některého z místních hasičů, 
neb filmy byly z vysoce hořlavého 
materiálu. Mluvenými filmy na přelomu 
30. a 40. let minulého století nastal zlatý 
věk kinematografie a kino praskalo 
obrazně řečeno ve švech. V roce 1939 
byl v Radotíně dokonce otevřen v domě 
U Koruny i druhý biogra f . Pevně 
věřím, že obdobné zlaté časy má po 
modernizaci radotínské kino opět před 
sebou, i z důvodu nižších cen vstupenek 
na představení, než jsou v pražských 
mu lt ip lexech .  S t a t i s t i k y  z v ý š ené 
návštěvnosti u podobně provedených 
modernizací tomu nahrávají. Přijďte se 
podívat a vychutnat neopakovatelnou 
atmosféru místního biografu.
Příjemný zážitek.  


