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Šestnáctka z výšky VIII: Zbraslav II  
Objektiv

 č
as

u Nad Městskou část Praha – Zbraslav nás zavedl už druhý díl našeho leteckého seriálu.
Díky letu uskutečněnému v dubnu letošního roku můžeme přinést další nové záběry na tuto 
městskou část, kde za pouhý rok došlo ke změnám viditelným i ze vzduchu.

V celkovém pohledu
na Zbraslav
od bývalého soutoku 
Vltavy a Berounky je 
dobře patrná i horní 
hrana lomu, obnovený
Karlův stánek
a v pravém dolním 
rohu i již zasíťované 
Panské zahrady

V záběru na centrum s náměstím je krásně 
rozeznatelný i školní areál, bližší záběr 
na Karlův stánek (vpravo nahoře) dává 
poznat, proč je stavba tak vidět – je to díky 
průklestu pod vyhlídkou

Ještě jednou historické jádro Zbraslavi, jen 
z druhé strany – od Strakonické výpadovky

Téměř shodný záběr – 
ale z roku 2003

Pohled přes zázemí 
golfového rezortu se 
otevírá jak na Havlín,
tak i na místa, kde, 
poblíž samotné 
Strakonické, vyrostla 
nová bytová výstavba

Současný záběr na ovál dnes už dokončeného 
Slunečního města a vlevo na modrou halu

Z podobného
úhlu bylo
toto místo
vyfoceno
i v roce
2003 – 
sportovní hala
i ovál 
existovaly
teprve na 
plánech

 Letos se podařilo novou Zahradní 
čtvrť zabrat zblízka – a téměř celou

Novinky v parkování od září
ceny parkovacích karet jako v cen-
tru Prahy) i pro samotnou radnici 
(desítky nových dopravních značek, 
nutnost přijmout nové zaměstnance, 
zajistit pro ně prostory a technické 
vybavení).

Druhou zvažovanou variantou bylo 
zavedení omezeného režimu parková-
ní ve vybraných oblastech, například 
časově omezeného stání, které dlouhé 
roky úspěšně funguje například v části 
Vrážské ulice (místo kdysi zvažované-
ho parkovacího automatu). Pro místní 
obyvatele by ale i to bylo nemalým 
zásahem do možnosti dlouhodobě 
parkovat před svým domem či v jeho 
nejbližším okolí.

Proto v I. etapě nového systému 
nakonec zvítězila jiná, technicky 
i organizačně mnohem jednodušší 
alternativa. Od září 2016 se roz-
šíří parkování „na kotouče“, tedy 
stání časově omezené na nejvýše 
1 hodinu, ve Vrážské ulici od že-
lezničního přejezdu až za super-
market Billa. Druhým opatřením 
je zavedení 4 úseků vždy o dvou 
parkovacích místech za sebou (cel-
kem tedy 8 stání) ve Věštínské ulici 
od Vrážské až po Matějovského 
ulici – všechna místa budou ve zná-
mém režimu K+R (od pondělí do 
pátku během dne maximální doba 
stání 10 minut) a budou určena pro 
krátkodobé nákupy či zásobování 
provozoven.

Poslední viditelnou změnou v lo-
kalitě „před nádražím“ bude přesun 
parkovacího pásu v Matějovského 
ulici od cukrárny k zámečnictví 
z pravé na levou stranu, což mj. 
přinese další parkovací stání navíc. 
Všechny tyto úpravy v systému do-
pravy v klidu by měly být realizová-
ny již v září.

To „za nádražím“, tedy od zastávky 
směrem k Prvomájové ulici, vznikl již 
letos na jaře nový prostor pro parko-
vání vozidel (tedy to, co řidiči znají 
jako „odstavnou plochu“ z náměstí 
Osvoboditelů pod supermarketem 
Albert). Je situován vedle dosavadního 
placeného parkoviště P+R a vytváří 
místo pro parkování minimálně stej-
ného počtu aut jako na sousedním 
parkovišti.

A ještě jedna drobná změna v par-
kování bude v Prvomájové ulici přímo 
u Radotínského potoka – 3 parkovací 
stání nejblíže mateřské škole budou 
v pracovních dnech vyčleněna právě 
pro krátkodobé parkování vozidel-
-rodičů, kteří vozí děti do MŠ vozem 
a dosud buď odstavovaly své plecho-
vé miláčky na nevhodných místech 
přímo u vjezdových vrat, nebo těžko 
hledali volné místo u nového sídliště.

Radnice bude dopad všech novi-
nek sledovat pod drobnohledem a po 
jejich vyhodnocení počítá s dílčími 
úpravami na dalších frekventovaných 
místech v Radotíně.  

pod širým nebem připojí i letní 
kino na Biotopu Radotín, které v pěti 
středečních večer po sobě nabídne 
vyzkoušené trháky posledních let: 
Mamma Mia!, Zootropolis: Město 
zvířat, Trabantem do posledního de-
chu, Teorie tygra (tu nabídne i Kino 
Radotín ve speciálním představení 
Baby Bia), Limonádový Joe aneb Koň-
ská opera. Navíc se na plátně (na tom 
pod střechou) objeví i pořádná nálož 
muziky. Zvuk samozřejmě půjde 
z reproduktorů, ale obraz bude také 
podstatný, v nabídce se objeví: Bůh 
ti žehnej, Ozzy Osbourne, Nick Cave: 
One More Time with Feeling, LUCIE: 
Příběh jedný kapely a Super Duper 
Alice Cooper (více viz str. 8).

Kdo se chce koupat, ten je i nadále 
na Biotopu vítán, pro sportumilovné 
zavřena nebyla ani ostatní radotínská 
sportoviště, i když na některých se 
odehrávaly i dětské příměstské tábo-
ry. Pokud se ale někdo chce na chvíli 
na sport jen podívat, ovšem naživo, 
neměl by si zapomenout do kalendáře 
poznamenat datum 1. až 3. září, kdy 
bude LCC pořádat Memoriál Franka 
Menschera – mezinárodní (i když ten-
tokrát možná ne mezikontinentální) 
boxlakrosový turnaj. Zápasy poběží 
celodenně, finále je naplánováno na 
sobotu.

Mnohem komornější, spíše vnitro-
pražskou, sportovní událostí bude dal-

ší díl 4. mistrovství Radotína v boulo/
koulo disciplínách – Pétanqueové lou-
čení s létem, které se v neděli 11. září 
má propojit i s koulařským turnajem. 
Soutěžní klání se odehrají na radotín-
ském boulovišti v areálu Beach arény 
v ulici K Lázních a na přilehlém atle-
tickém stadiónu. 

O týden dříve se Beach aréna naplní 
z jiného důvodu – přímo za nosem 
sem zamíří labužníci všeho věku na 
další ročník Home Food Festu. Titul 
akce „Soused sousedovi navaří“ už 
sám o sobě říká, že v nabídce budou 
opravdu jen domácí pokrmy – a určitě 
to budou právě ty, kterými se jednot-

liví rodinní šéuchaři pyšní ze všeho 
nejvíce. A pozor – podle zkušenosti 
z posledního ročníku mlsalského svát-
ku – kdo dřív přijde, na toho se spíše 
dostane! O 130. narozeninách hasičů, 
které se chystají v lázních 3. září, se 
více dočtete na straně 7.

Jak se dočtete na straně 4, ani divadlo 
a hudba na podzim chybět nebudou, 
Koruna slibuje hvězdný podzim. Zahájí 
ho ovšem (pokud vyjde počasí) kousek 
od svých bran – na Biotopu. Tam sli-
buje rozehrát herecký koncert v duchu 

Hry sportovní, 
kulturní i mlsné

Vančurova „Tento způsob léta zdá se 
mi býti nešťastným…“ a v režii herecké 
společnosti Rádobydivadlo Klapý. Jaké 
bude jejich Rozmarné léto a jestli se 
mu vyhnou rozmary front vysokého 
i nízkého tlaku, se každý může přijít 
podívat (za 150 Kč) v sobotu 10. září.

Už nyní si lze zarezervovat (i za-
koupit) vstupenky na to, co se chystá 
přímo v Koruně: Hvězdu s Evou Ho-
lubovou coby Hvězdou, Janu Eyrovou 
s Františkem Kreuzmannem coby 
panem Rochesterem nebo koncerty 
kapel Vltava a Jablkoň.  

V Koruně proběhne ještě jeden před-
prodej, ovšem časově přísně omezený 

a určený výhradně 
seniorkám a seni-
orům z Radotína. 
Podzimní zájezdy, 
které jim i tentokrát 
dotuje Městská část 
Praha 16, se budou 
prodávat ve středu 
7. září. Především 
této cílové skupině 
je určeno i další 
Babí léto, ale o něm 
více příště.

Co ještě nebylo zmíněno? Asi nej-
větší chystaná akce – Radotínské Bur-
čákobraní. To nabídne vinné mošty 
v různém stádiu kvašení a k nim nejen 
různé pochutiny, ale především rozsáh-
lý kulturní program, ve kterém nebude 
chybět cimbálovka, ale těšit se lze i na 
kapelu Voilà a Zdenku Trvalcovou, 
Mária Biháriho a kapelu Bachtale Apsa 
nebo revivalový Brouci band. Pozvánku 
najdete na poslední straně novin. Výběr 
už je jen na vás.


