
Staví se skatepark i podzemní klub
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Pokračování TV Viničky...

Normalizační tvář Radotína
hospody a restaurace včera a dnes

a odvodnění ploch včetně napojení 
na kanalizaci. V roce příštím se 
bude areál dokončovat – bude oplo-
cen, vyroste zde protihluková stěna 
a dojde též na sadové úpravy.

A jak bude stavba vypadat? Nový 
prostor budou tvořit různě veliké 

a tvarově členité plochy, výškově 
dělené schody lemované opěrnými 
zídkami různých šířek a zábradlím. 
V jedné části hřiště bude postavena 
plocha pro umístění konstrukčních 
překážek ze stávajícího skateparku. 
Některé stávající chodníčky budou 
upraveny a využity pro vytvoření 
tzv. streetové (uliční) cesty, která 
bude napodobovat situaci na běžné 
ulici.

pražského obchvatu, by brzy měla vyrůst 
montovaná hala, která ubytuje nákladní 
vůz Atego, traktor s příslušenstvím, sekačku, 
stroj Avant i zásoby posypového materiálu 
pro zimní údržbu.

Neizolovaná stavba od firmy Borga bude 
mít rozměry 18 x 35 metrů. Velká vrata 
v obou štítech umož-
ní její průjezdnost, 
průběžné okno ve vý-
chodní stěně prosvětlí 
interiér. „Prozatím se 
nám na stavbu poda-
řilo získat 2 miliony 
korun. Za ty bychom 
měli zvládnout vystavět 
patky pro halu a pořídit 
halu samotnou – její 
cena  č in í  rov ných 
1,6 milionu – se štěrko-
vou „podlahou“, elektrickou přípojkou a bez-
pečnostním zařízením,“ uvádí Eva Filipová, 
zástupce lochkovského starosty.

Pokud se stane skutečností i milionový 

příspěvek přislíbený hlavním městem Pra-
hou na rok příští, je v plánu také oplocení 
přilehlého pozemku a vybudování zázemí 
pro pracovníka technických služeb. Pro ně 
je určen jeden roh haly, kde jsou již nyní 
přípojky vody a kanalizace; zda se zde bude 
stavět, nebo se použije starší stavební buňka, 
to dosud rozhodnuto není. V protilehlém 
koutě by pak měl být posypový materiál, 
který se konečně bude moci nakupovat před 
sezonou v dostatečném množství.

To už jsou ale plány do budoucna, hlavní 
je, aby zde stála hala – termín pro její dokon-
čení je stanoven na polovinu prosince.

„Domeček“...
O něco širší záběr týkající se spek-

tra budoucích uživatelů budou mít 
nové prostory, které rozšíří zázemí 
Kulturního střediska Koruna. To 
totiž v současné době využívá příze-
mí a první patro budovy na náměstí 
Osvoboditelů, na konci srpna se ale 
započalo s prací na úpravě dosud 

n e v y u ž í v a n é h o 
suterénu a jeho 
přeměně na neko-
merční klubovou 
scénu. Právě zde 
bude místo na nej-
různější hudební 
koncerty, na něž 
není pro nadměr-
ný hluk a přeplně-
ný program plac 
v horních patrech 
K o r u n y,  s t e j n ě 
tak může suterén 
sloužit pro diva-
delní spolky, vý-
tvarníky... Navr-
žený prostor bude 

samostatným celkem s vlastním 
sociálním zařízením a se zvláštním 
vchodem z vnitroblokového dvora. 

Inves t ičn í  a kce bude hra ze-
na z dotace získané od hlavního 
města Prahy. Stavbu provádí firma 
Xedos, s.r.o. z Prahy 2, která v ostré 
konkurenci dalších 9 firem přihlá-
šených do vyhlášeného výběrového 
řízení nabídla nejnižší cenu – nece-
lých 3,4 milionu Kč vč. DPH.

O tom, že nejstarší zpráva o krčmě v Radotíně je zaznamenána v 15. století, tu již řeč byla, stejně jako se tu objevily nejstarší dochované 
snímky zdejších občerstvoven. Tentokrát si ukážeme jejich podobu pozdější, a to v době totality, a srovnáme ji s tou dnešní.

Restaurace U Kestřánků, 
původně honosný hotel 
Cerha postavený před 
první světovou válkou, 
nadlouho smutně 
zešedla. "U Krobiána" 
se jí sice říkalo podle 
hostinského pana 
Kabeše, ale příhodné 
jméno by to bylo i pro její 
pozdější tvář.

V současné 
době se celému 

exteriéru i 
interiéru alespoň 

částečně vrátila 
někdejší úpravná 

podoba.

K jedněm 
z nejstarších v 
Radotíně patřil 
hostinec U Horymíra, 
v jehož patře dokonce 
po jistou dobu bývala 
četnická stanice. Tato 
fotografie je z doby, 
kdy se z hostince 
stala vinárna sídlící 
v dalším šedém 
domě.

 V současnosti 
se zde nachází 

prodejna
s materiálem 

pro instalatéry.

Na fotografii vlevo by 
to asi nikdo nepoznal, 
ale stále zde 
fungovala Restaurace 
U Pospíšilů, dřívější 
hostinec Bílý beránek 
postavený v roce 
1894, jemuž se říkalo i 
„U Mařenek“ (to když 
v něm obsluhovaly 
dvě Mařenky).

Vedle cukrárny 
z roku 1924 
fungovala za 
socialistické éry 
ještě prodejna 
Polotovarů 
s bufetem. 

Dnes tu 
působí čínská 

restaurace.

I dnes se v hospodě za přejezdem točí pípy, 
stále se zde vaří a podnik dosud nese jméno
U Portlandu.

Restaurace s příhodným názvem Pivní Sanatorium 
vznikla později než ty předchozí...

...zato si 
svůj název 
ponechala 

do současné 
doby a 

dokonce 
byla podle ní 

pojmenována 
ulice, v níž 

stojí.

Text a historické foto: Ing. Andrea Gruberová
foto: Kateřina Drmlová

stavby z větší části vyrovnána. O dalším 
pokračování prací bude radotínská radnice 
jednat s dodavatelem a investorem stavby, 
je ale velmi pravděpodobné, že z časových 
i technických důvodů bude rozsáhlá inves-
tiční akce po přestávce zahájena až na jaře. 

Podmínkou pro zahájení dalších prací je 
dokončení klíčových činností před zimním 
obdobím tak, aby byla zajištěna dopravní 
obslužnost všech nemovitostí v zimním ob-
dobí. Proti nynějšímu zahájení prací mluví 
i to, že pro napojení nemovitostí na rozvod 
vody je nutno provést provizorní rozvod 
vody, který by mohl v případě časných mra-
zivých dnů způsobit velké problémy.

V současné době jsou dokončeny 
inženýrské sítě v ulici Kolová až k ulici 
Příbramská a v ulici Na Viničkách kromě 
úseku od ulice Dehtínská k rozvodí splaš-
kové kanalizace před čp. 1486. V těchto do-
končených úsecích lze používat kanalizaci 
i vodovod, plynovod nelze z technických 
důvodů v současné době zprovoznit, to 
bude možné až po dobudování celého 
rozvodu.

Začátkem října rezignovala na post ve-
doucí Pečovatelské služby Praha - Radotín 
Simona Radová, DiS. Vedením této organi-
zační složky Městské části Praha 16 byla po-
věřena Ivana Krásná, do té doby pracovnice 
Odboru sociálního ÚMČ Praha 16.

Dne 24.8.2011 podala dosavadní ve-
doucí Pečovatelské služby Praha - Radotín 
Simona Radová, DiS. rezignaci na funkci 
vedoucí Pečovatelské služby Praha - Ra-
dotín ze zdravotních důvodů, a to ke dni 
3.10.2011. Nové obsazení funkce vedoucí 

Pečovatelská služba má novou vedoucí
Pečovatelské služby Praha - Radotín bylo 
projednáno s dosavadní vedoucí a z to-
hoto jednání vzešel návrh na obsazení 
uvolněného postu Ivanou Krásnou, která 
dosud pracovala na pozici referenta Úse-
ku doplňkové péče Odboru sociálního 
ÚMČ Praha 16. Hlavními důvody bylo 
především to, že tato práce je velmi blíz-
ká službám, které poskytuje Pečovatel-
ská služba Praha - Radotín svým klientům 
(specializovaná agenda péče o staré ob-
čany a osoby se zdravotním postižením), 

a dále rovněž zohlednění, že paní Krásná 
působí jako tajemnice Komise sociální 
a zdravotní, má odbornou způsobilost 
v sociální oblasti a dokončuje vysokoškol-
ské studium oboru Sociální práce. 

Rada městské části Praha 16 pověřila 
Ivanu Krásnou vedením Pečovatelské služ-
by Praha - Radotín, a to s účinností od 
4.10.2011.

Vedení radotínské radnice bylo s prací 
dosavadní vedoucí maximálně spokojeno, 
a proto všichni, včetně klientů, o které se 
organizace stará, věří, že se paní Radová po 
uzdravení opět vrátí a bude nadále pomáhat 
potřebným a zdravotně postiženým. 

Hostinec 
U Portlandu 
nesl název 
(přisvojený od 
portlandského 
cementu 
vyráběného v 
cementárně) 
již od svého 
založení v 
roce 1882, i 
když znám je 
i pod názvem 

„U Pajmů“. Přibývající léta mu sice na kráse nepřidala, ale oblibě 
se těšil stále.


