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Divadelníci se scházejí v Radotíně
Divadlo se v Radotíně hraje přibližně od 80. let devatenáctého století. Zpočátku šlo patrně opravdu o čistě místní zábavu, která 
ale ve 20. letech století dvacátého století vyústila v několik představení, kterých se účastnili nejen ochotníci z dalších míst,
ale i hostující profesionálové. Na tuto tradici navázala docela nedávno nová – od roku 2009 pořádá Městská část Praha 16 spolu 
s divadelním spolkem Gaudium nesoutěžní přehlídku her pro velké i malé s příznačným jménem Radotínská Radost.

A jak se to bude vyvíjet dál? To uvidíme letos na podzim – festival 
se totiž letos uskuteční ve dnech 7.–8. listopadu. To proto, aby se 

na jaře nekřížila s pražským kolem soutěžní divadelní přehlídky 
POPAD (viz str. 10), kterou již podruhé bude hostit radotínská Koruna. 

Divadelníků se prostě v Radotíně schází čím dál víc.

Ještě v roce 1919 hráli členové Dramatického 
odboru Československých kovopracovníků 
v Radotíně svá představení odděleně i od 
ostatních radotínských spolků

Ve velkých představeních pořádaných 
v nádherném prostředí Slavičího údolí (v roce 
1928 Jan Výrava a o šest let později Jánošík) 
si vedle radotínských ochotníků zahrál například 
i hostující člen Národního divadla Jaroslav Vojta

Výprava letních představení byla opravdu 
velkolepá (malý nebyl ani ansámbl, který 
zahrnoval mimo jiné i lochkovskou selskou jízdu)

A  nyní? V roce 2009 se stal součástí Radotínského pábení 
divadelní festival Radotínská Radost. Na snímku je pořádající 
soubor Gaudium (tehdy tříletý)

Patronát nad druhým 
ročníkem převzal známý 
herec a moderátor
Aleš Háma, který se sem 
znovu vrátil v roce 2013

V roce 2011 na Radosti 
vystoupil i host ze 

zahraničí – soubor z Litvy 
Teatriukas (divadélečko) 
dokázal i přes jazykovou 

bariéru rozesmát malé i velké 
obecenstvo

DS Rachtámiblatnik,
který v roce 2011

nadchl diváky svým 
provedením

Hotelu mezi dvěma světy, 
v Radotíně celkem
zdomácněl a podílí

se na mnoha zdejších 
inscenacích

Děti na Radosti bývají 
nejen v hledišti:

toto je představení
Žabky carevny

v živelném podání 
dětského souboru

Tři boty z Třebotova
                    (2013)

Patrony loňského  
ročníku se stali Sabina 

Laurinová a její otec, 
profesor František 

Laurin, který z Křesla 
pro hosta celou 

přehlídku také zahájil

foto: archiv Letopisecké komise, Drmlová, Hejrová, Radová

Doprava u přejezdu... Novinky v Lochkově

Granty 2015

nebo jako venkovní učebna s dalšími edu-
kativními prvky, geometrickými a nepravi-
delnými tvary, vzory, znaky, čísly a písmeny. 
Aby rekonstrukce byla úplná, nově osazeny 
byly i lavičky a koše.
Zateplení knihovny

V budově s číslem popisným 8 v ulici 
Cementářská je umístěna veřejná knihovna 
a keramická dílna. Na zateplení pláště tohoto 
objektu se pracovalo na konci uplynulého 
roku. Šlo o investiční akci financovanou 
z evropských fondů, konkrétně pak ze 

Státního fondu životního prostředí, odkud 
Lochkov obdržel dotaci cca 395 tisíc korun. 
„Požádali jsme hlavní město o pomoc při 
financování této akce a změnou rozpočtu 
nám byla přidělena částka 99,2 tisíc ko-
run,“ uvedla zástupkyně místního starosty 
Eva Filipová. Akci schválilo lochkovské 
zastupitelstvo a provedla ji firma STAVBY - 
SMUTNÝ s.r.o.

„Věříme, že úspory energie budou oprav-
du takové, jaké sliboval energetický audit,“ 
uvedla Filipová. Jde totiž o starou budovu 
s vlhkým zdivem, a tak bylo nutné do pro-

městských částí, pražského Magistrátu, Po-
licie ČR a silničního správního úřadu svo-
laným radotínskou radnicí k situaci, která 
vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská 
a Mezichuchelská (proběhla 18. listopadu 
a 4. prosince), se podařilo o více než týden 
zkrátil termín výše zmíněného dočasného 
dopravního opatření a nastínit další výhled 
a konkrétní úkoly. O situaci jsme opakovaně 
informovali na webu Praha16.eu a v NP16. 

Ještě v prosinci se starostové městských 
částí Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík a Velké 
Chuchle Stanislav Fresl sešli s vedením 
Odboru evidence, správy a využití ma-
jetku Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) 
a projednali zde možnosti prodloužení 
dočasného umístění (výjimky) na užívání 
křižovatky Mezichuchelská – Dostihová – 
Radotínská – Starochuchelská, umístěné 
na základě proběhnuvšího kolaudačního 
řízení při dokončení stavby Mezichuchel-
ské ulice v blízkosti železničního přejezdu.

Důležitým krátkodobým opatřením má 
být nový režim u problematické křižovatky. 
Již v prosinci 2014 bylo silničním správním 
úřadem pro Prahu 16 vydáno stanovení 
místní úpravy silničního provozu na ulici 
Radotínská, kde budou před železničním 
přejezdem umístěny směrové sloupky – tzv. 
balisety – mezi jízdními pruhy v délce cca 
50 metrů před přechodem pro chodce; 
díky nim se znemožní jízda v protisměru. 
Pokud se opatření osvědčí, budou tytéž 
zelenobílé sloupky umístěny i v opačném 
směru, v ulici Mezichuchelská.

Na schválení, resp. souhlas Policie ČR, 
se zatím čeká u plánované jednosměr-
ky v krátkém úseku Dostihové ulice od 
problémové křižovatky směrem k místní 
radnici (ul. Starolázeňská), díky čemuž 

ubyde jedno rameno dopravního provozu. 
V případě kladného vyjádření policejních 
dopravních inženýrů bude před stanove-
ním místní úpravy zveřejněno opatření 
obecné povahy na úřední desce. Teprve 
následně bude možná realizace.

Důležitým krokem k bezpečnosti na 
přejezdu je podle obou městských částí i re-
organizace autobusových linek v oblasti tak, 
aby jich přes nebezpečný přejezd projíždělo 
co nejméně – 244 by tak již nemusela zajíždět 
v obou směrech do centra Velké Chuchle 
a naopak místní linka 172 by mohla vést z lo-
kality Na Hvězdárně centrem Velké Chuchle 
a dále pokračovat až na Smíchovské nádraží. 
Díky tomu by odpadlo zejména nebezpečné 
odbočování autobusu po průjezdu přejez-
dem doprava do Radotínské.

Změny linek autobusů by ale musel 
posvětit ROPID a následně i vedení 
Prahy. Prostor pro to je již předjednaný 
radotínským starostou na individuálních 
jednáních s pověřeným ředitelem této 
organizace a dále 1. zástupcem starosty 
Mgr. Miroslavem Knotkem na jednání 
s radním pro dopravu hl. m. Prahy Petrem 
Dolínkem, uskutečněném v lednu 2015.

Další úkol z jednání, pro celou věc 
naprosto klíčový, směřoval k zástupcům 
Městské části Praha - Velká Chuchle. Ti 
totiž musejí urychleně projednat varianty 
mimoúrovňového křížení železniční trati 
(zvažovaný nadjezd, podjezd či tunel) 
a sdělit konečný verdikt – tedy prefero-
vanou variantu, která bude prosazována 
v rámci výstavby železničního koridoru, 
resp. v rámci nového územního řízení. 
Přitom příprava koridoru mezi Smíchovem 
a Radotínem je v tuto chvíli závislá právě 
již jen na úseku ve Velké Chuchli a důležité 
slovo v tom, jaká varianta nakonec zvítězí, 
bude mít její investor – státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty.

stor keramické dílny umístit vzduchotech-
nické zařízení na zlepšení cirkulace vzduchu 
a hlavně eliminovat vlhkost ve stěnách 
přízemí budovy.
Klub Lochkov

Po stavebních úpravách byla v prosin-
ci 2014 zkolaudována budova čp. 188 v ulici 
U Sladovny, která se nachází vedle fotba-
lového hřiště. Jde o jednopodlažní objekt, 
v jehož přízemí i suterénu jsou sály o rozloze 
75 metrů čtverečních. „V suterénu je možno 
sportovat, sál v přízemí budeme využívat 
jako kulturně-společenské centrum pro 
pořádání akcí městské části a našich dobro-
volných spolků, nejen pro dospělé, ale i pro 
děti,“ dodává Eva Filipová. 

Grantová pravid la pro udělení 
grantů na letošní rok se vztahují na 
poskytování příspěvků z rozpočtu 
Městské části Praha 16 
v ý h r a d n ě  n e s t á t n í m 
o b e c n ě  p r o s p ě š n ý m 
organizacím, f yzickým 
i  práv n ick ý m osobá m 
a školním klubům pouze 
v případě, jsou-li právnic-
kými osobami s účetnic-
tvím vedeným odděleně od 
účetnictví školy, působícími 
na území Radotína v oblastech 
volného času, sportu a kultury.

Účelem poskytování finančních 
prostředků je zajistit spolufinan-
cování činnosti a rozvoje aktivit 
volného času v těch případech, kdy 

není možné krýt tyto náklady v plné 
výši z prostředků žadatele. Cílem po-
skytování grantů z rozpočtu Městské 
části Praha 16 je podpora celoroční 
činnosti subjektů a jednorázových 
volnočasových, sportovních, kultur-
ních a společenských akcí určených 

pro obyvatele této městské 
části všech věkových sku-
pin nebo prezentujících 
městskou část.

Ž á d o s t  o  g r a n t  n a 
předepsaném formuláři 
a zpracované projekty se 
přijímají prostřednictvím 

podatelny na Úřadu měst-
ské části Praha 16 v termínu 

do 27. února 2015 do 12.00 hodin 
pro akce konané od 1. ledna 2015 do 
31. prosince 2015. Obálka s materiály 
bude zřetelně označena heslem „Grant“. 

,,Jsem upřímně rád, že se nám dí-
ky zodpovědnému hospodaření a vel-

Souhrnné informace ke grantové-
mu řízení a formuláře naleznete na 
webu www.praha16.eu/Grantovy-
program-na-rok-2015-1.html

ké podpoře všech ve vedení radotínské 
radnice neustále daří navyšovat celkový 
objem prostředků v rámci grantového 
programu a podporovat tak záslužnou 
práci mnoha volnočasových organiza-
cí, které v mnoha případech svoji čin-
nost zaměřují na práci s mládeží“, říká 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Informace ke zpracování projektů, 
schválená pravidla a další podrob-
nosti poskytne Bc. Iveta Krejčí, Úsek 
školství, mládeže, TV a kultury 
Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16, 
Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 
e-mai l :  iveta .k rejc i@praha16.eu,
telefon 234 128 102. 


