
Na premiérové tituly do Radotína

Na místě Zárubovic stavení 
dnes najdete soukromou 
školku Petrklíč

Čp. 6 koupil 
v roce 1582 
Jan Štěrba 
(odtud grunt 
Štěrbovský). 
V roce 1722 
se sem 
přiženil Jakub 
Macháček 
z Lišnice, 
z jehož rodu 
pak pocházeli 
radotínští 
rychtáři: 

jeho syn Jan, vnuk Vojtěch a pravnuk 
Jan. Na snímku z počátku 20. století je 
zachycena budova postavená těsně před 
půlí 19. století

Mladší bratr naposledy jmenovaného 
Jana Macháčka, má na domě pamětní 
desku se slovy: „Zde se narodil roku 
1818 Josef Macháček, rolník, zemský
i říšský poslanec a bojovník
za svobodu roku 1848.“ –
ta by však správně měla být osazena 
na nízkém domku, který stojí kolmo
k ulici

Dnes je v přízemí velkého statku na 
náměstí Osvoboditelů díky vstřícnosti 
majitele, pana Sojky, Mateřské centrum 
občanského sdružení Petrklíč, které 
spolu s petrklíčskou školkou využívá
i zahradu

 Čp. 7 – chalupa 
Štěrbova 
(původně 
Vaňkova,
záhy přejmeno-
vána na
Jarošovskou) 
nese jméno 
Jana Štěrby, 
který ji koupil 
v roce 1605.

Na snímku ze sedmdesátých let 20. století ji 
lze ještě spatřit...

...do dnešních 
dnů se na 
tomto místě 
zachovaly 
již jen dvůr 
a stodola

Čp. 8 – grunt Bydžovský míval vrata a dvůr 
v místě dnešní ulice Na Výšince, v dochované 
budově na jejím rohu byly v šedesátých 
letech 20. století umístěny jesle

Nyní tu 
vesele 
funguje 
obnovená 
restaurace 
Pod lesem 
a také 
autoservis

Čp. 9 – o jednom  z nejstarších 
statků v Radotíně, gruntu 

Jirákovském, existuje první 
písemná zmínka již z roku 1587. 

Po nájemcích, kteří na něm 
hospodařili koncem 19. století, 
se svah, pod nímž byl položen, 

dosud jmenuje Říhák. Při 
rozšiřování silnice směrem

na Lochkov v první půli
20. století přišlo hospodářství

o zahradu při cestě

Velké stavení s výstavnou 
bránou stálo naproti 
můstku přes potok ještě 
v sedmdesátých letech

Dnes je zde mateřská škola

Čp. 10 – chalupa 
Jandačkovská nesla jméno 

rodiny Jandačkových 
bydlících zde od roku 

1609, kdy domek od sestry 
Krystyny Valnohy koupil 

Martin Jandačka, až do 
roku 1845. Jako poslední 
vlastnila chalupu rodina 

Zárubova. Jejich dům 
zachycuje snímek ze 70. let 

20. století

Více se dočtete 
v Knize o Radotínu,

která je k zakoupení 
v Místní knihovně Radotín

Text: Mgr. Andrea Gruberová, 
foto: archiv LPK,

Kateřina Drmlová
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Nejstarší grunty a chalupy II.
Minule se zde představilo prvních pět radotínských čísel popisných – tedy domů, jimž byla přidělena. Tentokrát je na řadě dalších pět:

udržet, musí se zmodernizovat. Pokud 
by zůstalo na stávající technologické 
úrovni, nemělo by pro koho vysílat 
a do budoucna ani co vysílat,“ tvrdí 
zástupce starosty Městské části Praha 16 
Mgr. Miroslav Knotek. 

Novější interiér či technologie osloví 
širší publikum než doposud. Přesuňme 
se o nějaký čas dopředu a nakoukněme 
do imaginárního kulturního kalendáře. 
Pondělí – jde se do kina na sportovní 
přenos mistrovství světa v hokeji (Česká 
republika jedním z finalistů), středa: 
premiéra desátého dílu Harryho Pottera 
v Radotíně (holywoodské premiéry se 
mohou vysílat kdekoliv na světě ve stej-
ný okamžik), sobota: do kina si bereme 
vlastní nahrávku z cest po Africe, po-
zvánu máme spooouustu kamarádů. Sál 
kina se stal prostě multifunkčním…

Ze zkušeností ostatních modernizo-

vaných bijáků stoupla jejich návštěv-
nost o více než sto procent. Naproti 
tomu v současné době místní (zatím 
jen) filmový svatostánek navštíví při-
bližně 7000 návštěvníků za rok a je ze 
70 % dotovaný městskou částí. Vysílá 
se pouze od pátku do neděle, v přípa-
dě akcí pro studenty či děti v týdnu, 
nepravidelně. „Promítací schéma se 
může po digitalizaci rozšířit, otevřít 
bude možné díky dostupnosti filmů 
celý týden, budou-li mít obyvatelé 
zájem,“ upřesňuje Knotek. 

Na film v Radotíně se nyní dostanete 
za 60 až 80 korun, v ostatních praž-
ských multiplexech jde o částku cca 
170 korun. „Cenu lístku se budeme sna-
žit zachovat tak, aby byla pro návštěvní-
ky zajímavá. Jde o investici do kultury, 
rozšíření kulturně společenského dění 
nejen pro Radotíňáky,“ uzavírá zástup-
ce starosty.

Omlazení městského mobiliáře
jednoho z košů. Vyvrátil betonové kotvení 
ze země, ale koš sám zůstal nedotčen. 

Původní litinové lavičky a odpadkové ná-
doby, které byly ještě v dobrém stavu, nebo 
je bylo možné opravit, byly přemístěny na 
staré sídliště a do parku před domem U Ko-
runy. Výrazně tak vzrostl počet míst k seze-
ní, laviček je tu totiž nyní o deset víc.

Pro odpočinek kolem řeky se zvolily se-
dáky Milan od firmy Durist s.r.o. To proto, 
že mají kompaktní tvar a jsou vyrobeny 
z vymývaného betonu, stejně jako odpad-
kové koše, které je provázejí. Prozatím se 
zdá, že šlo o rozumnou volbu, protože obojí 
je dostatečně těžké, a tudíž příliš neláká 
k nočnímu opileckému „válení sudů“. Ko-

lem Berounky (kde jich je přibližné 90 %) 
a v Hadravské ulici kolem Radotínského po-
toka tak přibylo třicet laviček a tucet košů.

Největší investici znamenalo osazení no-
vého objektu, který pojmul vedle prodejny 
tisku i veřejné WC, na místo staré buňky 
s trafikou v parčíku u autobusového termi-
nálu. Ta původní zavírala 1. dubna a přes 
dva týdny zde za ni nebyla náhrada – v té 
době bylo třeba odstranit betonový sokl, na 
němž stála, přivést sem kanalizaci a zrekon-
struovat přívod vody a elektrického proudu.

Už 18. dubna se pro zákazníky otevřela 
nová prodejna, kterou provozuje stejná ná-
jemkyně. Nyní však má obslužnou výlohu na-
točenou směrem k autobusovým zastávkám.

Přesně opačně jsou situovány dveře 

TV Viničky...
a v ulici Kolové a obyvatelé těchto 
částí se konečně mohou těšit z bezpro-
blémového průjezdu do svých domovů 
po kvalitně provedené komunikaci 
a chodnících. V současné době se pro-
vádějí inženýrské sítě v ulici Na Vinič-
kách mezi ulicemi Vojetická a Dehtín-
ská a úsek v délce cca 80 m od ulice 
Příbramská směrem k ulici Dehtínská, 
který spádově patří již k dokončenému 
úseku za ulicí Příbramskou. Dále se 
zahajuje úsek ulice Kolové mezi uli-

cemi Na Viničkách a Příbramskou. 
Dle informace od dodavatele stavby, 

firmy EKIS s.r.o., budou tyto úseky 
dokončeny, včetně provedení asfalto-
vých komunikací a chodníků, cca do 
20.7.2011. Během následujících dvou 
měsíců, tj. v měsíci září a říjnu, by měly 
být finalizovány práce v ulici Na Vinič-
kách v úseku Dehtínská – Příbramská 
a v ulici Příbramská. Na závěr stavby 
bude realizována ulice Kolová až 
k ulici Zderazská. O postupu v těchto 
částech oblasti Na Viničkách Vás bude-
me informovat v některém dalším čísle 
Novin Prahy 16.

veřejného WC, které se za pět korun ote-
vírají od 1. června. Toaleta je koncipována 
jako bezbariérová a není tím myšlen jen 
snadný přístup, vnitřní prostory jsou 
opravdu dostatečně velké pro pohyb in-
validního vozíku. Veškeré povrchy, včetně 
mísy, umyvadla i zrcadla nad ním, jsou 
nerezové. Za prvé kvůli hygieně, za druhé 
kvůli vysoké „vandaluvzdornosti“ tohoto 
materiálu. 

Provozní doba toalety je každý den 
od 5.00 do 24.00 hodin. Použití stojí, jak již 
bylo zmíněno, 5 Kč. Automat ve vstupních 
dveřích přijímá mince od 1 do 20 Kč a také 
1 €, ale nevrací. 

Tabulky, které navádějí k veřejnému WC, 
jsou umístěny na nejnavštěvovanějších 
místech, tedy u nádraží, obchodního centra 
a u radnice.

Den s IZS
Počasí sobotního dopoledne 7. května se 

skutečně povedlo. Okolo půl osmé se na par-
koviště před obchodním centrem Berounka 
začala sjíždět představovaná technika jed-
notlivých složek Integrovaného záchranné-
ho systému (IZS).

Po oficiálním zahájení v 9 hodin a po 
několika nesmělých návštěvnících se začala 
plocha parkoviště postupně zaplňovat, byly 
zde prakticky zastoupeny všechny věkové 
kategorie. Dospělé zaujala především tech-
nika, ale hlavně výzbroj Vojenské policie 
Armády České republiky a Policie ČR. Našli 
se i odvážlivci, kteří vyzkoušeli kompletní 
zásahovou výstroj a na vlastní kůži si mohli 
vyzkoušet veškerou tíhu, se kterou policisté 
zasahují například proti „neposlušným“ de-
monstrantům. Rodiče, především mladších 
děti, se od příslušníků Preventivně infor-
mačního odboru Policie ČR dozvěděli, jak 
důležité je své ratolesti v automobilu i na 
kratičkou vzdálenost usadit do autosedačky 

a řádně připoutat. Největší zájem malých 
návštěvníků sklidil přistavený plně zpřístup-
něný obrněný  transportér Stálé pořádkové 
jednotky Krajského ředitelství Policie ČR. 

Děti svou část poučných informací 
dostaly od strážníků Městské policie hlav-
ního města Prahy na mobilním dopravním 
hřišti. Strážníci trpělivě vysvětlovali nejen 

význam jednotlivých dopravních značek, 
ale mnohdy i správný směr jízdy malých 
cyklistů. Na závěr ukázky výcviku policej-
ních koní Městské policie hl. m. Prahy si je 
mohli zájemci pohladit a i odměnit tvrdým 

pečivem. U stanoviště Červeného kříže se 
od početného houfu malých ošetřovatelek  
dostalo informací zájemcům o první po-
moc při modelovém zranění. 

Hasičská technika běžně používaná při 
likvidaci požárů byla využita k ukázkám sla-
ňování jak lezců, tak dokonce i zásahových 
psů. Celé dopoledne se střídaly komento-
vané ukázky jednotlivých složek. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Radotín pod 
taktovkou velitele zaujala návštěvníky do-
bovými uniformami a hasebním zásahem 
za využití historické techniky i názornými 
ukázkami způsobů používání jednotlivých 
druhů hasicích přístrojů. Za zmínku také 
stojí, že Sbor dobrovolných hasičů Rado-
tín letos oslaví 125 let svého založení, a to 
dne 10. září 2011 v areálu Říčních lázní. 
Poděkování za možnost strávit sobotní 
dopoledne se složkami Integrovaného 
záchranného systému patří nejen všem 
aktérům, ale i řidičům, kteří respektovali 
dopravní omezení související s konáním 
této akce.


