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zamířili o dvě soutěže 
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Vážení  
spoluobčané,
hlavním tématem 
tohoto vydání Novin 
Prahy 16 jsou uby-
tovny. I Radotínu 
a dalším pražským 
městským částem 
způsobují problémy a my se v článku 
snažíme vysvětlit, co s nimi po legis-
lativní stránce jako každá jiná radnice 
můžeme dělat. Nasadili jsme kamerové 
systémy, zakázali jsme v blízkých lokali-
tách pití alkoholu na veřejnosti a museli 
jsme navíc najmout bezpečnostní 
službu, která není levná. S majiteli uby-
toven se snažíme co nejvíce komuni-
kovat, v některých případech to však 
ani není možné. V našem úsilí budeme 
pokračovat, aby nájemníci v těchto 
ubytovacích zařízeních nekomplikovali 
život ostatním občanům.

Mnohem větší radost nám dělá biotop, 
který letos slaví své páté narozeniny. 
V článku na straně 4 si můžete při-
pomenout historii tohoto dříve zane-
dbaného místa. Dnes je situace zcela 
opačná. Lidé si vzali biotop za svůj, rádi 
se v něm nejen osvěží při velkých ved-
rech, ale také se u něj navzájem setká-
vají a koná se tu řada společenských, 
kulturních a sportovních akcí. A navíc 
máme v tomto areálu nově dobudovaný 
krytý bazén, jehož provoz se naplno roz-
běhne se začátkem školního roku. Děti 
základní školy se mohou těšit na pravi-
delnou hodinu tělocviku strávenou ve 
vodě při výuce plavání.

A na závěr bych chtěl popřát hodně 
úspěchů Honzovi Zídkovi – mladému 
basketbalistovi z Radotína, který ve sto-
pách svého otce odchází studovat a hrát 
do Spojených států. Basketbal patří mezi 
mé nejoblíbenější sporty a jsem rád, 
že nám v Radotíně vyrůstají sportovci, 
kteří mohou být vzorem pro ostatní. 
Především pro mládež. 

Váš Karel Hanzlík, starosta 
 městské části Praha 16 (Radotín)

strážníků, musela radotínská radnice 
najmout bezpečnostní agenturu. Její pra-
covníci v reflexních vestách nebo v mod-
rém oblečení s nápisem Praha 16 den-
nodenně dohlížejí mimo jiné právě na 
prostranství před ubytovacím zařízením 

V panelovém domě přímo před 
nádražím bydlí více než dvě 
stovky lidí a jejich chování 

často zaměstnává nejen policisty. Vzhle-
dem k tomu, že městská i státní policie 
trpěla v posledních letech nedostatkem 

Slovo starosty Co s ubytovnami? 
Radnice má jen omezené možnosti
Radotín, stejně jako jiná města v Česku, čelí problémům, které způsobují ubytovny a podobné 
objekty nabízející časově omezené bydlení. Největší pozornost na jinak klidném jihozápadním praž-
ském předměstí je upřena na „hotelák“ před nádražím a na ubytovací zařízení v ulici V Sudech. 
Problematické stavby jsou v soukromých rukou a radnice má jen omezené možnosti, jak na těž-
kosti spojené s jejich fungováním může reagovat.

Inzerce

Na Vás záleží

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí s řadou inovací

Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje v designově osvěžené 
podobě, a navíc nově i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému podvozku 
a inteligentnímu pohonu 4x4 vybízí k dobrodružství a pokoření náročnějšího 
terénu. Řada moderních asistenčních systémů se stará o bezpečnost posádky 
a řidiči poskytuje dokonalou ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami u svého 
oblíbeného prodejce a rezervujte si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží.

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00  Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz

skoda-superb.cz

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km CO2 kombinované: 129 – 162 g/km

   NOVÁ
ŠKODA SUPERB
   SCOUT

Číslo 8/2019

na adrese Vrážská 2 kousek od nádraží. 
Kontrolují také nádražní podchod a dět-
ská hřiště na starém i novém sídlišti. 
Ročně jejich nasazení radnici přijde na 
půl milionu korun. „Na bezpečnostní 
agenturu jsme před několika lety vypsali 

výběrové řízení. Bylo to v době, kdy se 
prohluboval podstav strážníků a začaly 
se kupit problémy v parku před hotelo-
vým domem,“ říká radotínský starosta 
Karel Hanzlík.

Ubytovnu postavila v 70. letech minu-
lého století pro své zaměstnance zdejší 
cementárna. Po revoluci ji přestala 
potřebovat, počet jejích zaměstnanců 
klesal. Noví soukromí majitelé nejprve 
nabytou stavbu provozovali jako hote-
lový dům. Krátkodobě se v ní ubytová-
vali turističtí návštěvníci Prahy, ale také 
například sportovní oddíly přijíždějící 
z celého světa na tradiční lakrosové tur-
naje. „Asi před sedmi lety však majitelé 
změnili převážně krátkodobé ubytování 
na dlouhodobé. S novým využitím ho-
telového domu se objevily problémy,“ 
uvádí místostarosta Radotína Miroslav 
Knotek a pokračuje: „Noví nájemníci 
nerespektovali místní zvyklosti a obecná 
pravidla. S majiteli hoteláku jsme v kon-
taktu a musíme konstatovat, že situ-
ace kolem hotelového domu je nyní ve 
srovnání s rokem 2016 lepší. Nelze ji ani 
stavět na stejnou rovinu s ubytovnou 
V Sudech. Ta je v horším stavu. Přesto 
nás situace před hotelákem u nádraží 
nenechává v klidu.“

Petr Buček

Pokračování na str. 3
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Pracovníci bezpečnostní služby dohlížejí na parčík před domem, kterému se v Radotíně říká „hotelák“.



|2| Zprávy z úřadu

U škol jsou nově 
vyznačená parkovací místaNa přelomu května a června 2019 došlo ke změně ve vedení ekonomického 

odboru radotínského úřadu. Po 24 letech ho symbolicky předala Marta Tišlová 
své následovnici, kterou se stala Kateřina Valínová. Do Radotína přichází po 
dlouholetém působení na radnici sousední městské části Zbraslav. V ulicích Loučanská a K Láz-

ním se změnilo vodorovné 
dopravní značení. Jedná se 

o úpravy, které vzešly z únorové dis-
kuze s občany a také z vyhodnocení 
ročního provozu dopravního značení 
v blízkosti radotínských škol. 

K nejzásadnějším změnám patří vy-
značení parkovacích míst kolem 
„parčíku“ v Loučanské a zkrácení 

možnosti parkování při vjezdu z ulice 
K Lázním, aby měli řidiči lepší výhled. 
Před Gymnáziem Oty Pavla je nyní už 
jen jedno parkovací místo, a to v re-
žimu K+R, tedy krátkodobého parko-
vání.

Radnice dále připravuje úpravy v ob-
lasti Rymáně, které jsou již delší dobu 
projednávány s místními obyvateli. 

(red)

Na úřadech, v knihovně, kině i Koruně lze platit kartou

Zkušební provoz probíhal na čty-
řech pracovištích úřadu. „Nyní 
dochází k zásadnímu rozší-

ření bezhotovostních plateb. Všechna 
pracoviště úřadu mají od začátku 
července platební terminály a lze na 
nich platit všemi běžnými platebními 
kartami i mobilními telefony,“ upřes-
ňuje tajemník úřadu a garant celého 
projektu Pavel Jirásek. „Další novin-
kou je bezhotovostní placení v kině, 
kulturním středisku a knihovně, i zde 
je nyní možné jakoukoli částku uhra-
dit kartou.“

Zavedení bezhotovostních pla-
teb bylo nutné také pro „bleskové“ 

vystavení cestovních dokladů 
(pasů), které jsou vyrobeny do 24 
hodin – zde je nutné uhradit na 
místě (při podání žádosti) poplatek 
čtyři tisíce korun. Takovou sumu 
lidé běžně v peněžence nenosí, 
proto je bezhotovostní platba lepší 
volbou.

Bankovní kartou lze hradit od čer-
vence veškeré správní i místní po-
platky, nájemné, doplatky, vstu-
penky, pobyt v rekreačním zařízení 
či výpisy z Czech Pointu. „Celkem 
máme v provozu 14 terminálů, 
které nám v rámci soutěže s nejvý-
hodnějšími podmínkami nabídla 

Ekonomický odbor má novou vedoucí

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA16.EU

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Radotínské kino bude mít do 12. srpna dovolenou, v kulturním středisku lze platit kartou až od 4. září (do té doby 
lze zakoupit vstupenky on-line) a místní knihovna bude uzavřená až do 23. srpna (kvůli revizi knihovního fondu).Platební terminály jsou k dispozici na všech úřadech Prahy 16.
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„Velice tímto děkuji Martě 
Tišlové za její dlouholetou 
práci pro radnici a její mi-

mořádné nasazení,“ říká radotínský 
starosta Karel Hanzlík a dodává: „Rád 
bych též popřál nové posile odboru, 
aby toto důležité pracoviště nadále pl-
nilo své úkoly ve prospěch radnice na 

výbornou a též aby pomáhalo zvlád-
nout letošní finanční situaci, kdy je 
dokončováno najednou hned několik 
velkých a investičně zcela mimořád-
ných akcí.“

Marta Tišlová bude nadále pracovat 
v ekonomickém odboru jako řadový 

referent a jejím hlavním úkolem 
bude agenda dotací a účelových fi-
nančních prostředků, které městská 
část čerpá ze státního rozpočtu, od 
jednotlivých ministerstev, státních 
fondů nebo z prostředků Evropské 
unie. 

Pavel Jirásek

Jak dopadly volby 
do Evropského parlamentu v Radotíně

Ve dnech 24. a 25. května probí-
haly volby do Evropského par-
lamentu. V Radotíně s 25,37 

procenta zvítězila ODS, jako druhá 
se umístila Koalice STAN a TOP 09 
(18,6 %) a třetí skončili Piráti (17,33 %). 
Celorepublikově vítězné ANO 2011 se 
umístilo s 13,61 % až na bramborovém 

místě. Na rozdíl od celorepublikových 
voleb by se v Radotíně do Evropského 
parlamentu nedostaly strany SPD, 
KDU-ČSL a KSČM, protože dostaly 
méně než pět procent hlasů.

Volební účast byla v Radotíně pod-
statně vyšší než celorepubliková, 

k urnám přišlo 42,18 % voličů. V mi-
nulých volbách do Evropského parla-
mentu v roce 2014 byla Radotíně vo-
lební účast pouze 29,19 % a zvítězila 
Koalice STAN a TOP 09 s 26,46 %, 
jako druhé se umístilo ANO 2011 
s 14,13 % a třetí ODS s 11,48 %.

Ve volbách do Evropského parlamentu 
zvítězilo letos v celorepublikovém 
součtu hnutí ANO se ziskem 21,18 % 
a získalo 6 poslaneckých mandátů. Ná-
sledují Občanská demokratická strana 
(14,54 %, 4 mandáty), Česká pirátská 
strana (13,95 %, 3 mandáty), Staros-
tové (STAN) s regionálními partnery 
a TOP 09 (11,65 %, 3 mandáty), Svo-
boda a přímá demokracie – Tomio 
Okamura (SPD) (9,14 %, 2 mandáty), 
Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová (7,24 %, 
2 mandáty) a Komunistická strana 
Čech a Moravy (6,94 %, 1 mandát). 

Eva Javorská

Srovnání výsledků letošních voleb do Evropského parlamentu:

V jídelně pokračuje rekonstrukce

V pátek 28. června odpole-
dne, hned po ukončení 
školního roku, se rozběhly 

práce na poslední etapě modernizace 
a rozšíření kapacity školní jídelny. 
Probíhá výměna podlahy, odtoko-
vých mříží a kanalizace, rozvodů, 

dochází dále k novému uspořádání 
vlastní varny, doplnění technologií 
a mycí linky bílého i černého ná-
dobí. Součástí projektu je i doplnění 
nábytku do přístavby jídelny a sjed-
nocení stolů ve stávající jídelně na 
celkový počet 308 míst.

K novému objektu jídelny se dodělává 
únikové schodiště a pod ním vznikne 
otevřená učebna určená pro školní 
výuku. Stavba bude dokončena a při-
pravena do provozu do konce letních 
prázdnin. 

Jana Hejrová

Autobus 246 jede až na Zličín

Na konci června došlo ke změně 
trasy autobusové linky 246. 
V úseku ze Zbraslavi do Řepo-

ryjí je vedena stejně jako dříve, ale ze 
zastávky Hlávkova byla prodloužena až 
na Zličín. Jezdí tak nyní okolo stanice 
metra Stodůlky a hypermarketu Glo-
bus. Díky této změně se cestující z Ra-
dotína dostanou na letiště Václava Havla 

pouze s jedním přestupem, což je oproti 
dosavadním dvěma přestupům vítaná 
novinka. Zároveň došlo z důvodu mini-
mální vytíženosti ke zrušení autobusové 
linky 903 (Chaplinovo náměstí – Sídliště 
Radotín). Radotín bude i nadále v noci 
obsluhovat souběžná linka 951 (Chapli-
novo náměstí – Dobřichovice). 

Jana Hejrová

Na křižovatce ulic K Lázním a Loučanské získali řidiči lepší výhled.
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Na radotínské radnici je od července možné platit veškeré poplatky či nájemné platebními kartami. To samé platí i pro 
organizace pod křídly Městské části Praha 16 – knihovnu, kino nebo kulturní zařízení Koruna. „Po ročním zkušebním provozu 
na vybraných pracovištích jsme zjistili, že jde o zajímavou, a hlavně vítanou službu pro naše občany i další klienty ze širšího 
okolí,“ uvádí radotínský starosta Karel Hanzlík. „Proto jsme se rozhodli placení kartami zásadně rozšířit.“

společnost KB SmartPay,“ doplňuje 
tajemník Pavel Jirásek.

Platba kartami patří k řadě kroků, 
které radnice zavádí v souladu s mo-
dernizací a elektronizací všech svých 
pracovišť. „Již několik let úspěšně fun-
guje objednávkový i pořadový systém 
na oddělení evidence obyvatel a ces-
tovních dokladů, v celé centrální části 
Radotína je k dispozici wi-fi zdarma, 
vozidla městských technických služeb 
mohou lidé sledovat on-line a už přes 
rok máme v ulicích chytré koše,“ vy-
jmenovává moderní služby v Praze 16 
starosta Karel Hanzlík. 

(red)
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Pokračování ze str. 1

Provozovatelé ubytovacího za-
řízení v panelovém domě však 
dávají ruce pryč od toho, jak se 

lidé chovají na prostranství před tou-
to nemovitostí. Tvrdí, že jejich klienti 
nepořádek nedělají. Dříve vyhledáva-
ný parčík se však změnil v místo, kte-
ré přestalo obyvatele lákat k posezení 
například během čekání na autobus. 
Kašnu radnice nechala raději odstavit 
z provozu, protože ji lidé využívali ke 
své vlastní hygieně. „Naše možnosti, 
jak na takovou situaci reagovat, jsou 
legislativně omezené. V  rámci ce-
lopražské vyhlášky jsme zakázali po-
žívání alkoholu na prostranství před 
hotelákem, které navíc střeží kame-
ry. Najali jsme bezpečnostní službu, 
snažíme se komunikovat s  vlastníky 
objektů a  tím naše možnosti končí,“ 
vysvětluje starosta Karel Hanzlík. 

Naši klienti nepořádek 
nedělají, tvrdí provozovatel Vrážské 2

„Když v tomto problema-
tickém objektu uděláme 
kontrolu, zjistíme a zdo-

kumentujeme, že tam chybí hasicí 
přístroje a místnosti jsou plné plísně 
a hniloby, podáme podněty ke kontro-
lám například na hygienu. Ale nako-
nec opakovaně dostaneme stanovisko, 
že je vše v pořádku a ubytovna může 
fungovat dál,“ říká starosta Radotína 
Karel Hanzlík. 

Před revolucí se zde scházeli žáci učili-
ště k výuce. Bývalé třídy se však časem 
proměnily na problematickou uby-
tovnu. „Sociální pracovníci tam chodí 
kvůli špatné situaci dětí, obyvatelé 
ubytovny žijí ze sociálních dávek a do-
stávají příspěvky na bydlení. Jedná se 
o typický příklad byznysu s chudobou 

výhodný pro majitele takových zaří-
zení,“ popisuje místostarosta Miroslav 
Knotek. 

Některá města v Česku reagují na po-
dobnou situaci vyhlášením zón, ve 
kterých nelze provozovat ubytovny 
spojené se sociálními příspěvky na 
bydlení. Sama radotínská radnice 
však žádné místo prohlásit za ta-
kovou zónu nemůže. Městská část 
Praha 16 je součástí hlavního města 
a jen magistrát rozhoduje o zavedení 
podobných zón, stejně jako je tomu 
i v případě jiných obecně závazných 
vyhlášek. 

Kromě neutěšeného stavu budovy je 
stále větší zátěží pro bližší i vzdále-
nější okolí také skutečnost, že výrostci 

Někteří obyvatelé objektu navíc při-
šli s nápadem, jak ve svůj prospěch 
zneužít sociální nabídku místních 
úřadů a radnice. V Radotíně se při-
hlásili k trvalému pobytu a po třech 
letech začali žádat o přidělení obec-
ního bytu, kterých má městská část 
ve své správě okolo 320. Radnice 
reagovala tím, že potřebnou lhůtu 
trvalého bydlení prodloužila na pět 
let.

Provozovatelé „hoteláku“ proklamu-
jí, že objekt slouží jako bytový dům. 
Umožnilo jim to původní kolaudační 
schválení ze 70. let minulého století. 
Pro policii to například znamená, že 
nemůže provádět kontroly uvnitř ob-
jektu tak, jak je to možné v  případě 
ubytoven. 

Petr Buček

z ubytovny V Sudech obtěžují děti na 
hřištích po celém Radotíně. Z tohoto 
důvodu dohlíží od jara do podzimu na 
radotínská veřejná prostranství nejen 
městská policie, ale také radnicí najatá 
bezpečnostní služba.

V Radotíně i okolních městských 
částech fungují i další ubytovny. 
Využívají je především zahraniční 
pracovníci. Nebývá výjimkou, že 
k podobnému účelu pronajímají 
lidé i části svého rodinného domu či 
byty. „Při posledních velkých povod-
ních jsme byli překvapeni, kde všude 
jsou lidé ubytovaní. Přicházeli tehdy 
s prosbou o náhradní bydlení, než 
povodně opadnou,“ uzavírá Karel 
Hanzlík. 

Petr Buček

Další problémy způsobuje v Radotíně ubytovna V Sudech. Nachází se kousek 
od sběrného dvora, u vstupu do nádherné přírodní lokality Černá rokle.  
Úředníci Městské části Praha 16 spolu s městskou policií v ní odhalili řadu 
bezpečnostních a hygienických nedostatků, přesto se majitelům daří držet 
ubytovnu nadále v chodu. Okolí tohoto domu i některé vnitřní prostory přitom 
připomínají smetiště.

Co s ubytovnami? Radnice 
má jen omezené možnosti

Ubytovna V Sudech 
připomíná smetiště

Bezpečnostní 
opatření v Radotíně

 Vedle Policie ČR má svůj okrsek 
v Praze 16 také městská policie. Obě 
se navíc v nadcházejících letech pře-
stěhují do centra Radotína. Strážníci 
městské policie budou sídlit v chys-
tané radniční budově v novém centru 
a Policie ČR získá novou služebnu 
v prostorách za Korunou.

  Radnice kromě toho najímá bez-
pečnostní agenturu, která se od jara 
do podzimu zaměřuje především 
na prostory před „hotelákem“ u ná-
draží, ale také na staré a nové sídliště 
a okolí vlakové stanice.

  Kamerový systém zřízený pražským 
magistrátem dohlíží nejen na okolí 
problematického panelového domu 
u nádraží, ale také na dalších pěti 
místech – například u Alberta nebo 
na starém sídlišti. Své kamery roz-
místila do dalších ulic v Radotíně 
i radnice Prahy 16. Kontroluje jimi 
například parčík před Korunou.

  Zákaz konzumace alkoholu na ve-
řejnosti platí nejen před „hotelá-
kem“, ale také na novém i starém 
sídlišti. 

Petr Buček

Podle Ondřeje Opletala, který panelový dům u nádraží známý pod přezdívkou 
„hotelák“ provozuje spolu se svým bratrem, mohou za nepořádek v okolí této 
budovy jiní lidé než jeho obyvatelé.

Lidé si stěžují na to, co se děje 
před vaší nemovitostí. Proč 
její provoz neupravíte tak, 

aby nezatěžovala své okolí?
Úvodem bych rád uvedl, že jsem se 
v Radotíně narodil a žiji zde celý svůj 
život. Pět let jsem také bydlel přímo 
na Vrážské 2. Chtěl bych tím jen pod-
trhnout, že se sám považuji za „Rado-
tíňáka“ a okolí Vrážské 2 znám velice 
dobře a záleží mi na něm.

Dům Vrážská 2 má tu (ne)výhodu, že 
je umístěn přímo u  vlakového a  au-
tobusového nádraží a  také u  parku, 
který vzhledem ke své koncepci fun-
guje jako zachytávač lidí, kteří do Ra-
dotína přijedou nebo z  něj odjíždějí, 
a  to nevyjímaje spoluobčany, které 

můžeme označit jako problematické. 
Pro všechny ostatní procházející ob-
čany je pak přirozeně nejjednodušší 
si tyto osoby spojit s Vrážskou 2, která 
je přímo u parku. Tak tomu ale není. 
Většina lidí, které každý den v parku 
potkávám, na Vrážské 2 nebydlí.

Dům na Vrážské 2  byl postavený 
jako bytový dům se 118 garsoniéra-
mi a tak je i zkolaudovaný. V žádném 
případě ho naše společnost nepro-
vozuje jako ubytovnu. Na garsonié-
ry uzavíráme dlouhodobé nájemní 
smlouvy, minimálně na jeden rok 
a při výběru nájemců aplikujeme ve-
lice přísná kritéria tak, abychom naše 
okolí nezatěžovali asociálními spo-
luobčany. Většina našich nájemců je 

stabilní a jedná se také o lidi, kteří se 
v  Radotíně narodili. Pokud se přece 
jenom nějaký problematický nájemce 
najde, okamžitě nájemní smlouvu vy-
povídáme.

Jaké máte s tímto objektem plány 
do budoucna?
Do domu jsme už investovali nema-
lou částku. Myslím, že fasáda se díky 
pomoci kvalitních architektů velice 
povedla a  Vrážská 2  svým vzhledem 
Radotínu ostudu rozhodně nedělá. 
Další investiční fáze je rekonstrukce 
interiéru domu. Práce začaly už před 
rokem. Jejich cílem je i nadále zvyšo-
vat standard domu a získávat tak neu-
stále kvalitnější nájemce. 

(buč)

Kriminalita v Radotíně 
klesá, lidé se cítí bezpečně

Praha 16 patří mezi pražské 
městské části, ve kterých se 
obyvatelé cítí nejbezpečněji. 

Vyplývá to z průzkumu společnosti 
Ipsos Public Affairs, kterého se zú-
častnilo v loňském říjnu 1119 Pražanů 
a 102 turistů. 96 procent dotázaných 
obyvatel Radotína v něm odpovědělo, 
že se cítí bezpečně. Lepšího výsledku 
dosáhly jen městské části Praha 17 
a 20. Rozhodně bezpečně se cítí ve 
svém bydlišti 60 procent Radotíňáků. 

I v tomto předběhla Radotín jen dvo-
jice Praha 17 (Řepy) a Praha 20 (Horní 
Počernice). 

Podle údajů policie počet přestupků 
proti veřejnému pořádku v Radotíně 
klesá. Zatímco v letech 2015 a 2016 
zasahovali strážci zákona u zhruba 
2200 deliktů tohoto druhu, v roce 
2018 řešili 1555 případů (v roce 
2017 – 1509). 

(buč)

Nepořádek před ubytovacím zařízením v ulici V Sudech.
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Prostor před hotelákem kontrolují kamery a je zde zakázáno pít alkohol.
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Pět let s biotopem: Radotín v něm našel nové centrum
V místě, kde se dlouhá léta nacházely pozůstatky po čističce odpadních vod, už pět let funguje Biotop Radotín. Po celé léto 
se na něm setkávají lidé a berou ho za jedno z nových centrálních míst městské části. 

„Že se z biotopu stane kultur-
ně společenské centrum, to 
nás při jeho přípravě a bu-

dování nenapadlo. Pozitivní reakce 
návštěvníků a  obrovský zájem o  celý 
areál nám dává jasnou odpověď, že se 
jedná o  podařený a  svým způsobem 
jedinečný projekt,“ přiznává radotín-
ský místostarosta Miroslav Knotek. 
Dříve zanedbané místo, plné vybydle-
ných budov patřících k zázemí čistič-
ky, nádrží a bezdomovců, se radikálně 

změnilo. Z  místa nahánějícího hrůzu 
je prostor, který neslouží jen ke koupá-
ní. Během celého roku se tu koná řada 
akcí – školních, sportovních závodů 
nebo společenských setkání. Populari-
tě se těší také pravidelné grilování ryb. 

Až do povodně s  velkými následky 
v roce 2002 sídlily vedle bývalé čističky 
odpadních vod také radotínské tech-
nické služby. Oplocené území mezi 
školou a  Berounkou rozhodně nepa-

třilo mezi radotínské chlouby. Na-
opak. V roce 2008 začala s přispěním 
magistrátu likvidace všech zařízení. 
Nákladní vozy odtud odvezly stovky 
tun železa, čistila se kontaminovaná 
půda, likvidovaly se obří betonové ná-
drže staré čističky. Pak bylo ještě nut-
né vykoupit pozemky, na kterých měl 
biotop vzniknout. Patřily církvi, s  je-
jich odkupem opět pomohl pražský 
magistrát. Radotínský architekt Jan 
Schlitz vypracoval studii zamýšleného 
biotopu – prvního přírodního koupa-
liště s důmyslnou filtrací v Praze.

Vedení radnice se tehdy jelo podívat 
do jihomoravských obcí Kovalovice 
a  Bantice, kde už biotopy stály. „Ná-
sledně jsme řešili problémy s pozemky 
a  v  roce 2012 se nám podařilo pře-
svědčit tehdejší politické vedení hlav-
ního města Prahy v čele s primátorem 
Bohuslavem Svobodou o  unikátnosti 
projektu, a biotop se tak dostal do roz-
počtu hlavního města Prahy,“ říká Ka-
rel Hanzlík, starosta Radotína. O  rok 
později začala jeho výstavba. V  roce 
2014 Biotop Radotín přivítal první ná-
vštěvníky.

Loni zaznamenal ve své dosavadní pě-
tileté historii rekordní zájem o koupání. 
Jeho bránou prošlo přes 65 tisíc návštěv-
níků. Především díky dlouhému létu 
a  také čistotě vody, která patří ve srov-
nání s  ostatními pražskými koupališti 
k  nejlepším. A  přitom se zcela obejde 
bez chemických úprav. „Zanedbatelná 

není ani ekonomická stránka provozu 
biotopu. Každý rok vydělá okolo mili-
onu korun,“ pokračuje Karel Hanzlík. 
Projekt za 65 milionů korun letos dopl-
nil krytý bazén za dalších sto milionů. 
Ten se po zkušebním provozu v červnu 
uzavřel a naplno se opět otevře na začát-
ku školního roku. „Bazén je nákladný na 
provoz a od počátku jsme počítali s tím, 
že zisk z biotopu bude vyvažovat ztráto-
vé provozní náklady bazénu a bude také 
částečně dotovat plaveckou výuku žáků 
naší školy,“ doplňuje Miroslav Knotek.

Stejně jako v minulých sezonách při-
šel i  letos Biotop Radotín s  několika 
novinkami. Rozšířil se počet sprch po 
obvodu koupacího jezera, kterých je 
nyní šest. Další čtyři jsou k  dispozici 
u  převlékáren před krytým bazénem. 

Dlažbu okolo biotopu nově lemuje 
živý plůtek s  umělou závlahou. Zlep-
šila se nabídka horního bistra. V tech-
nické čisticí části se objevila nádrž na 
16 tun kalů, které pravidelně ze dna 
nádrže odstraňuje potápěč se speciál-
ním vysavačem. Díky novému potrubí 
nyní dochází k rychlejší výměně vody 
mezi koupací a čisticí částí. 

Biotop spravuje Radotínská o.p.s., 
která provozuje také sportovní halu 
a  nově i  bazén. Ve správní a  dozorčí 
radě jsou zástupci rady městské části, 
zastupitelstva, úřadu a sportovních or-
ganizací. Všichni členové v ní působí 
bez nároku na odměnu. Pověřeným 
ředitelem společnosti je Jan Barák. 

Petr Buček

Pomáhá potápěč a provzdušňování, říká strážce čistoty vody
Pavel Rada (69) pečuje o kvalitu vody v radotínském biotopu. Vystudovaný elektrotechnik měl od dětství rád vodu a před pár 
lety se tak trochu zamiloval do biotopů. 

Odkdy se staráte o  to, aby 
se mohli Radotíňáci i  lidé 
z  bližšího či vzdálenějšího 

okolí koupat v čistém biotopu?
Jsem tady od roku 2015. To byl biotop 

asi rok v  provozu a  přišla první vlna 
velkých veder. Kromě toho se starám 
o biotop na Lhotce. Každé takové pří-
rodní koupaliště je originál, má jiný 
zdroj vody a je jinak provedené. Spo-

juje je recyklování vody, ve které se 
lidé koupou a ta se pak čistí v přírod-
ním prostředí. Hlavně s  pomocí řas, 
rostlin, bakterií, korýšů a  drobných 
živočichů. V  čisticím jezírku máme 
i užovky nebo kačeny, které nám vodu 
naopak znečišťují. Ve svém peří sem 
přinášejí sinice či jikry ryb. Před dvě-
ma lety jsme k  našemu překvapení 
zjistili, že máme v  koupacím biotopu 
dvě velké parmy. To ale byla výjimka. 

Kde jste se naučil, jak udržovat 
vodu v biotopech?
Vzděláním jsem elektroinženýr, ale to 
není důležité. Na vysoké škole jsem se 
naučil, jak postupovat, když se chcete 
o  nějakém oboru dozvědět víc a  víc. 
A to v posledních letech využívám při 
získávání informací o biotopech i vodě 
samotné. Od dětství jsem si rád hrával 
s vodou v různých potůčcích a řekách, 
nejčastěji na Sázavě. A doma jsem měl 
akvária. Koupací biotopy jsou stále 
ještě novou věcí, první se v Německu 
objevily poměrně nedávno. Líbí se 
mi, jak se pořád snažíme vylepšovat 
procesy v biotopu a hledáme co mož-
ná nejlepší cesty, jak vodu přírodním 
způsobem vyčistit.

Jak čistou vodu tedy radotínský 
biotop má?
Všechny hygienické testy zvládáme 
bez problémů. Voda, kterou tady vy-
tváříme, by měla být tak čistá, jako 
byla asi před 200 lety v  řekách či je-
zírkách. Než přišlo její znečišťování 

například hnojením polí nebo průmy-
slem. Hnojiva se od té doby dostávají 
do vodních toků, svou roli začalo hrát 
také zemědělství na velkých plochách, 
kde remízky nezadržovaly vodu a ne-
chaly ji spolu s hnojivy stékat do po-
toků či řek.

Chovají se návštěvníci k  biotopu 
ohleduplně? Neznečišťují ho zby-
tečně svým chováním?
Naprostá většina lidí se chová disci-
plinovaně. Osprchuje se před vstupem 
do jezera a neskočí do vody, aby se v ní 
umyli.

Co jste během posledních let v ra-
dotínském biotopu změnili?
Když se biotop postaví, je čisticí ná-
drž úplně čerstvá. Jsou v  ní nově 
zasazené rostliny a  čeká se, jak to 
bude fungovat. A  pak začnete dělat 
různé pokusy, které by mohly vést ke 
zlepšení. Nejprve jsem se pokoušel 
plovoucí řasy a  kal odstraňovat na 
principu filtrace, například s  pomo-
cí velkých pláten. Ale to bylo příliš 
pracné a  vedlo to jen k  lokálnímu 
zlepšení. Poté jsem zkoušel zinten-
zivnit provzdušňování vody v  čisti-

NA BIOTOPU ZAHRAJÍ PORTLESS A DAN BÁRTA
Na září se chystá oslava pátého výročí fungování radotínského 
biotopu. V pátek 20. 9. zahraje v jeho prostorách kapela Portless 
(s předkapelou Pink Floyd revival) a o den později, v sobotu 21. září, 
vystoupí Dan Bárta. 

cím jezeře. Takto se zároveň zvýšilo 
i proudění vody. To posléze přineslo 
prvé významné zlepšení, voda byla 
záhy průzračnější. Tím spíše pak 
bylo patrné, jak rychle a kde přibývá 
kal na dně. Začal jsem se proto více 
orientovat na jeho odsávání ze dna. 
Sedimentační cesta odlučování vody 
od kalů nesoucích nadbytečné živiny 
se pak ukázala jako nejefektivnější. 
Máme tady kolegu, který si vezme 
potápěčský oblek a místo vedle místa 
na dně ošetří speciálním vysavačem. 
Někdy z vody vytáhneme i několik set 
kilogramů bahna za den. Tento kal 
ukládáme v  jímce, do které se vejde 
asi 16 tun. Letos jsme ji naplnili už za 
první půlrok. Kaly totiž nyní odebírá-
me průběžně, celoročně, aby se u dna 
jezer nikde nestačila vytvořit jejich 
silnější vrstva. Právě toto považuji za 
klíč k úspěchu a nejdůležitější změnu.

Jakým způsobem přidáváte do je-
zer vodu?
Voda se odpařuje, a tak tu máme dvě 
vrtané studny, ze kterých ji dopou-
štíme. I  voda ze studní samozřejmě 
ovlivňuje náš koupací systém. Přítok 
z vrtu má určité vlastnosti a na stavu 
vody má možná větší podíl než lidé, 
kteří se tu koupou. Celý biotop má 
šest tisíc kubíků vody a  právě nyní 
nějakých padesát kubíků dopouštíme. 
Přívalové deště nám nepomohou, více 
vody se z  jezer odpaří, než kolik do 
nich naprší. 

Petr Buček

Info
JAK FUNGUJE KOUPACÍ BIOTOP
Základem je biologický princip udržování přiměřené úrovně množ-
ství živin v koloběhu procesů v dané lokalitě. Pokud koupající zanesou 
do vody živiny pocházející z jejich potu, oděrek kůže nebo vlasů, je 
toto všechno zapotřebí odebrat s pomocí recirkulujícího oběhu vody. 
Například v podobě kalů, které jsou pevným pozůstatkem metabo-
lických řetězců všeho živého ve vodě. Jinými slovy spočívá princip 
koupacího biotopu v biologickém způsobu udržování čisté vody, bez 
chemie, za působení vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filt-
račních lagunách. Jedná se o čisté koupání bez chloru.

CO JE BIOTOP
Biotop je trvalé stanoviště 
určitého druhu, například bio-
topem žáby je močál. Pro pří-
rodně čištěná koupací jezera 
se vžil stejný název. 

Radotínský biotop představuje příjemné místo k osvěžení i setkávání.
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Na místě biotopu se před jeho výstavbou nacházela vysloužilá čistička 
odpadních vod.
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Pavel Rada se stará o to, aby voda v biotopu zůstala čistá.
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1. ČT  LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
  21:00, Devadesátky

8. ČT  LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
  21:00, Po čem muži touží

13. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Ibiza, FR, 100 Kč

Phillipova představa o venkovské rodinné 
idylce se rychle rozplynula a nastal čas 
nabrat síly na nejdivočejší jízdu jeho života.

20:00, Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, 
USA, 130 Kč
Po osmi filmech má značka Rychle a zbě-
sile svou první samostatnou jízdu, v níž se 
vrací Hobbs a Shaw ve společné filmové 
akci.
 

14. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Diego Maradona 

(akce Vary ve vašem kině), 
VB, (více na str. 7), 100 Kč

 
20:00, Teroristka, ČR, 110 Kč
Komedie Teroristka je příběhem učitelky 
v důchodu, která celý život učila žáky, 
že násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že na to 
gauneři spoléhají.
 
LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN
21:00, Bohemian Rhapsody

15. ČT  KINO RADOTÍN
    16:30, Hodinářův učeň, ČR, 

130/110* Kč
Když se učeň Urban zamiluje do hodinářovy 
dcery Laury, pošle ho mistr do světa hledat 
hodinky, které možná vůbec neexistují.

19:00, Tenkrát v Hollywoodu, USA, 130 Kč
Kriminální thriller je devátým filmem 
režiséra Quentina Tarantina a bezpochyby 
patří k nejočekávanějším titulům letošního 
roku.

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
21:00, Teroristka

 

16. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Toy Story 

4: Příběh hraček, USA, 
130/110* Kč

Když Bonnie přinese do svého pokojíku 
novou hračku, otevře se Woodymu a jeho 
věrným kamarádům docela nový velký 
svět.

20:00, V lásce a válce, DÁN/SRN/ČR, 
120 Kč
Epické romantické drama natočené podle 
skutečné události. Německý důstojník 
Gerhard dělá co může, aby si získal zpět 
srdce rodiny.

17. SO  KINO RADOTÍN
  17:00, André Rieu – Smím 

prosit?, NIZ, (více na str. 7), 
250/200* Kč

 20:00, Ibiza, FR, 100 Kč

20. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, Bez věcí nad věcí, 

SRN, 130 Kč
 Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů 
vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý 
den dostanou jednu ze svých věcí zpět.

 20:00, Bílý bílý den (akce Vary ve vašem 
kině), ISL, (více na str. 7), 100 Kč

21. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Letní hokej (akce 

Vary ve vašem kině), ČR, 
(více na str. 7), 100 Kč

 20:00, Yesterday, VB, 130 Kč
Režisér Danny Boyle a scenárista Richard 
Curtis spojili síly a natočili originální a hra-
vou komedii o muzice a lásce.

LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN 
20:30, Zrodila se hvězda

22. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Hodinářův učeň, ČR, 

130/110* Kč

 20:00, Devadesátky (akce Vary ve vašem 
kině), USA (více na str. 7), 100 Kč

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
19:00, 21:00, Ženy v běhu

23. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Tlapková 

patrola, USA, 130/110* Kč
Neohrožená Tlapková patrola zažije 
svoje nejnovější a speciální dobrodružství 
v kinech na velkém plátně.
 
 19:00, Tenkrát v Hollywoodu, USA, 130 Kč
 

24. SO  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Toy Story 

4: Příběh hraček, 3D, USA, 
150/130* Kč

 
 20:00, Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, 
USA, 130 Kč

27. ÚT  KINO RADOTÍN
  17:30, V lásce a válce, DÁN/

SRN/ČR, 120 Kč

20:00, Stockholm, DVD, USA (více na str. 7), 
100 Kč
  

28. ST  KINO RADOTÍN
  17:30, Pavarotti, USA/VB, 

120 Kč
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na 
život, práci a osobu operní legendy Luciana 
Pavarottiho.

20.00, Bílý bílý den (akce Vary ve vašem 
kině), ISL, (více na str. 7), 100 Kč

LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN
20:00, Jak vycvičit draka 3

 29. ČT  KINO RADOTÍN
  17:30, Přes prsty, ČR, 130 Kč

Romantická komedie o tom, že člověk dělá 
hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od 
života nová šance.

20:00, Anna, FR, 120 Kč
Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, 
pařížské topmodelky, se skrývá tajemství, 
díky kterému se ocitne v centru nebezpečné 
operace.

LETNÍ KINO KAMÍNKA ZBRASLAV
21:00, Bohemian Rhapsody

30. PÁ  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Angry 

Birds ve filmu 2, USA, 
130/110* Kč

Věčně rozzuření nelétaví ptáci a zákeřní 
zelení vepři se vrací na filmová plátna 
v pokračování animovaného komediálního 
hitu.

 20:00, Ibiza, FR, 100 Kč

31. SO  KINO RADOTÍN
  17:30, PRO DĚTI, Tlapková 

patrola, USA, 130/110* Kč

19:00, Tenkrát v Hollywoodu, USA, 130 Kč

ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
8:30 až 12:30, farmářský trh na Zbraslav-
ském náměstí

Kalendář/názory

Kulturní program na srpen pro Radotín a okolí

Více informací na 
www.ukorunyradotin.cz 

www.kinoradotin.cz
www.knihovna-radotin.cz

AKCE – KINO RADOTÍN

Poznámka ke vstupnému do kina: 150/130* - 
na představení s takto označeným vstupným - 
sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP.  Slevu lze uplatnit u vstupenek 
zakoupených pouze v pokladně kina.

Tenkrát v Hollywoodu: V devátém filmu kultovního režiséra Quentina 
Tarantina hrají Leonardo DiCaprio (na snímku) a Brad Pitt.
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Jak navrhují řešit problémy s ubytovnami radotínští politici?
Více k tématu na stranách 1 a 3
CHCEME VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST 
MAJITELŮ UBYTOVEN

Parčík před hotelovým domem 
u  nádraží s  hrajícími si dětmi, 
příjemné posezení s  fungující 

kašnou. Takový návrh na revitalizaci 
místa v centru Radotína máme připra-
vený. I když provozovatelé hoteláku tvr-
dí, že jejich klienti za nic nemůžou, jsme 
přesvědčeni, že opak je pravdou. Dokud 
tato nemovitost fungovala jako zařízení 
převážně krátkodobého charakteru pro 
turisty, parčík byl příjemným místem 
k  posezení, k  odpočinku. Od chvíle, 
kdy jeho fungování připomíná ubytov-
nu, došlo k postupné devastaci záhonů 
a park funguje zčásti jako terasa domu. 
V lokalitě byly instalovány kamery, byla 
zde zakázána konzumace alkoholu a na-
jata bezpečnostní služba. Policistů je 
málo, noví se do služby nehrnou ani přes 
štědré náborové příspěvky, městská část 
je dotovat nemůže. Rodinám některých 
strážníků alespoň poskytujeme zvýhod-
něné bydlení v obecních bytech. 

Radotínské ubytovny nikdy nebyly 
v  majetku obce, patří soukromníkům. 
Státem nastavená legislativa v  tomto 
radnicím nenahrává. Zákonodárci do-
volili byznys s  chudobou a  umožnili 
tak stěhování lidí po republice podle 
toho, jak se to hodí majitelům ubytoven. 
Řešíme tak problémy lidí, kteří nejsou 
občany Radotína. Všechny omezené 
zákonné možnosti využíváme. Městské 
části nejsou obce, a  tím je jejich situa-
ce ještě složitější. Nemohou například 
vydávat vlastní vyhlášky nebo nařízení 
ohledně veřejného pořádku. Možnost 
odkupu je nemožná. V případě hoteláku 
překračuje cena roční rozpočet městské 

části. Někteří majitelé se ale před námi 
schovávají, jako je to v případě ubytov-
ny V Sudech. Sociální odbor se zástup-
ci městské části jsou v  této ubytovně 
dvakrát měsíčně na kontrole. Budeme 
pokračovat v  pravidelných kontrolách 
spolu se státními orgány a klást důraz na 
to, aby se problémy v tomto místě řešily.

Zastupitelé Městské části Praha 16 

za Občanskou demokratickou stranu

SLUŽEBNÍ BYTY A DALŠÍ VÝHODY 
PRO POLICISTY I STRÁŽNÍKY
Situace v okolí radotínských ubytoven 
je odrazem nekoncepčnosti plánování 
veřejného prostoru a  preference krát-
kodobých řešení. Současná legislativa 
neumožňuje dostatečně efektivní zásah 
v případech, kterých jsme každodenní-
mi svědky, tím spíš, že ubytovny jsou 
v  soukromém vlastnictví. I  přesto by 
vedení radnice mělo usilovat o hledání 
možností dlouhodobého zmírnění ne-
gativních důsledků přítomnosti ubyto-
vacích zařízení na území Radotína.

Například částky pravidelně vydávané 
MČ na zajištění přítomnosti pracovní-
ků soukromé bezpečnostní agentury 
v prostoru před hotelovým domem by 
měla radnice směřovat k  stabilnímu 
navýšení počtu přítomných strážníků 
městské policie i Policie ČR. A to ať už 
formou finanční podpory, zajištěním 
služebních bytů, či jinými benefity.

Bohužel dlouhodobá politika radnice se 
přiklání k postupné privatizaci význam-
ného dílu nemovitostí v  dosavadním 
vlastnictví MČ, a  zajištění služebních 
bytů je tak nepravděpodobné. Nabízí 
se i možnost řešení formou širšího pro-
gramu sociálního bydlení městské části, 

přičemž plánovaná výstavba centra Ra-
dotín je na dlouhou dobu poslední pří-
ležitostí pro realizaci takové myšlenky 
– projekt s ní však nepočítá.

Opomenout nelze ani neutěšenou po-
dobu veřejných prostranství v přímém 
sousedství ubytoven. Radnice by se 
měla zaměřit zejména na okolí hotelo-
vého domu, jeho kultivaci a aktivizaci 
tak, aby šlo o  skutečně živé místo po-
skytující prostor pro trávení času všech 
obyvatel Radotína, nikoli zanedbané 
útočiště nepřizpůsobivých občanů.

Martin Zelený, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Českou pirátskou stranu

LEPŠÍ VEŘEJNÝ POŘÁDEK A POD-
PORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Jménem sdružení Společně pro Radotín 
děkuji za prostor pro naše návrhy řešení 
zapeklité problematiky místních ubyto-
ven (ač v lhůtě tří pracovních dnů a 1500 
znaků o problému, který ani po dvaceti 
letech není uspokojivě vyřešen).

Nepořádek, výtržnictví, rušení veřejné-
ho klidu – tyto nežádoucí jevy si naši 
spoluobčané většinou spojují s radotín-
skými ubytovnami. Účinné řešení je 
na celostátní úrovni a vyžaduje kvalitní 
zákon o sociálním bydlení, který zabrá-
ní jeho zneužívání obchodníky s  chu-
dobou, jejichž zisk ve skutečnosti plyne 
z našich daní. Vládní řešení je však v ne-
dohlednu – musíme si poradit sami.

Na úrovni MČ Prahy 16 je třeba dů-
sledněji využívat všechny prostředky 
boje proti byznysu s chudobou – kon-
trolovat stav ubytoven, jejich vliv na 
okolí, ve spolupráci s magistrátem vy-

jednat zvýšení poplatků za ubytování 
a  intenzivněji spolupracovat s  policií, 
hygieniky a místními podniky, jejichž 
pracovníci ubytovny obývají.

Ubytovny také nesplňují podmínky pro 
důstojný život a nejsou vhodné pro by-
dlení rodin s dětmi. Proto je třeba pod-
porovat sociální bydlení, přestat pro-
dávat městské pozemky developerům 

a  místo toho na nich stavět tzv. star-
tovací byty pro nízkopříjmové rodiny. 
A také investovat do kvality veřejného 
prostoru, aby například park u nádraží 
s nefunkční fontánou, chřadnoucí zele-
ní či chybějícím dětským hřištěm nebyl 
ostudou celého Radotína. 

Jan Matěj Rak, 

zastupitel Městské části Praha 16 

za Společně pro RadotínVOLNÉ PRACOVNÍ POZICE 
PLAVECKÝ BAZÉN RADOTÍN 

- recepční/pokladní - 22 000 Kč/měsíc
- pracovník úklidu - 20 000 Kč/měsíc
- plavčík - 30 000 Kč/měsíc

Na plný i zkrácený úvazek
Nástup možný od 15. 8. 2019 
Informace na tel. 774 485 998   9-18 hod 
CV zasílejte na info@biotopradotin.cz 

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE 
PLAVECKÝ BAZÉN RADOTÍN 

- recepční/pokladní - 22 000 Kč/měsíc
- pracovník úklidu - 20 000 Kč/měsíc
- plavčík - 30 000 Kč/měsíc

Na plný i zkrácený úvazek
Nástup možný od 15. 8. 2019 
Informace na tel. 774 485 998   9-18 hod 
CV zasílejte na info@biotopradotin.cz 
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Koruna chystá pestrou nabídku koncertů a divadel

Na co se mohou letos na pod-
zim těšit v  Radotíně příznivci 
kultury? Na pódiích Koruny 

a  tentokrát rovněž auly radotínské 
školy se vystřídají již známá amatérská 
i  profesionální divadla, kapely nebo 
cestovatelé. 

Kulturní sezonu zahájí v polovině září 
domácí divadelní soubor Gaudium 
velmi povedeným pásmem poezie Jiří-
ho Žáčka „Café Robinson“. Nenechte si 
ujít originální pojetí poezie s příjem-
nou kavárenskou hudbou, voňavou 
kávou a pohodou. Těchto typů pořadů 
už mnoho nebývá, ale blýská se jim 
jistě na časy a  Gaudium to s  poezií 
a hudbou opravdu umí. 

Hodně fanoušků má v  Radotíně také 
kladenské divadlo V.A.D., které už 
dvacet let uvádí velmi povedené vlast-
ní autorské komedie. V  září přiveze 
svoji úplně novou hru nejen o včelách, 
trubcích a včelařích „Úl“ s podtitulem 
„Včelařské divadelní rondo“. A jak zná-
me tento skvělý soubor (Rozpaky zu-
baře Svatopluka Nováka, Válka s mlo-
ky, Upokojenkyně, Píseček), o chytrou 
zábavu nebude nouze. Ale o vstupen-
ky asi ano. 

NOVINKA Z KARLOVÝCH VARŮ
Začátkem října přijede do Radotí-
na vůbec poprvé Divadelní studio 
D3-Karlovy Vary s populární grotesk-
ní komedií Tomáše Svobody. Je plná 
outsiderů s  kuriózními osudy a  má 
název Srnky. S touto hrou byl soubor 
letos v červenci nominován na nejzná-
mější a  nejstarší festival amatérského 
divadla Jiráskův Hronov 2019. A to už 

je dobré doporučení. Srnky jsou navíc 
v módě, hrají se třeba i na Fidlovačce. 

Hned začátkem podzimu nás čeká 
první repríza obnovené premiéry 
skvělé francouzské hry Na útěku, kte-
rou sehraje již téměř zdomácnělý, ale 

stále hostující soubor Křoví. V  této 
brilantně napsané hořké komedii ze 
života se potkají v noci dvě dámy. Jed-
na utíká z domova důchodců a druhá 
po dvaceti letech od své rodiny. Obě 
jsou svérázné, ale každá úplně jiná. 
V  hlavních rolích uvidíte radotín-
skou Miladu Čechovou a  „barmanku 
z  Koruny“ Věru Haneškovou. Dámy 
podávají strhující a uvěřitelný herecký 
výkon. Divadelní hra dvou mužů pro 
dvě ženy pobaví všechny generace žen 
i mužů.

LAHŮDKY NOVĚ V AULE
Vrcholným divadelním zážitkem 
letošního radotínského kulturního 
podzimu bude nejspíš představení 
Neila Simona „Poslední ze žhavých 
milenců“ v  hlavních rolích se Simo-
nou Stašovou a  Petrem Nárožným. 
Hrát se bude v  aule Základní ško-
ly Radotín a  je skvělé, že jsme díky 
novému a  krásnému prostoru mohli 
tyto dvě herecké osobnosti k  nám 
pozvat. V Koruně by vzhledem ke ko-
morní velikosti sálu vstupenka stála 
minimálně dvakrát tolik. Protože je 
to vlastně poprvé, kdy se v aule bude 
konat „velké divadlo“, jsou vstupenky 
s podporou radnice i vzhledem k vět-
ší kapacitě sálu za cenu dokonce men-
ší, než je na toto představení v Praze 
obvyklé. 

V říjnu si v aule užijeme i jeden z po-
sledních koncertů legendárního Spi-
rituál Kvintetu, který letos na podzim 
vstoupí do své šedesáté sezóny. Na jaře 
2020 se pak posledními deseti koncer-
ty rozloučí se svými fanoušky. 

Koncerty ale budou samozřejmě také 
v  Koruně. Radotínští rockeři si užijí 
pravý nefalšovaný a poctivý český big-
bít v podobě party veselých hudební-
ků Vítkovo kvarteto se zpěvákem Jiřím 
Růžkem. Hrát se bude také jejich nej-
větší hit Pražskej démon. 

KEMEL JEN NEKRESLÍ, ALE I ZPÍVÁ
V listopadu potěšíme ty, kdo mají rádi 
kreslený humor i  skvělou hudbu vý-
tvarníka a písničkáře Miroslava Keme-
la. Známý humorista zpívá své autorské 
písně a doprovází se na akordeon, kyta-
ru a ukulele. Většinou vystupuje za do-
provodu kapely, kterou kromě něj tvoří 
Vlastimil Konopiský (akustická a elek-
trická kytara), Tomáš Görtler (akor-
deon), Petr Tichý (kontrabas) a  Petr 
Mikeš (bicí). Jako příležitostný host 
s kapelou vystupuje Vladimír Javorský 
(ukulele, kytara, flétna, saxofon). Jejich 
muzika balancuje na pomezí více žán-
rů, od balad přes šanson a blues až po 
chytlavé hospodské písničky. 

Začátek prosince již tradičně patří 
kultovnímu představení skvělého Ko-
čovného divadla Ad Hoc s názvem Il 
Congleatore – Zmrazovač. Komedi-
ální operní drama plné napětí a  mo-
rálních dilemat je prošpikováno hu-
debním géniem Verdiho, Pucciniho, 
Leoncavala, Bizeta a  dalších a  sklízí 
velký úspěch jak u odborné kritiky, tak 
u publika po celé republice. 

Velmi talentovaný soubor mladých lidí 
nejrůznějších profesí dokázal „dostat“ 
k opeře i zarputilé odpůrce nebo teenage-
ry. Milovníci opery 
i odborná kritika jsou 
nadšeni. Výbuchy 
smíchu střídají volá-
ní bravo. Část tohoto 
skvělého souboru 
jsme mohli vidět na 
loňském Havelském 
posvícení v „moderní 
retro kapele“ Pro tebe. 
I toto uskupení je vý-
razné svou originali-
tou a letos se stalo ob-
jevem festivalů – celé 
léto bylo nebo bude 
k vidění například na 
festivalech Colours of 
Ostrava, Rock for Pe-
ople či Sázavafest.

MAMI TATI BABI DĚDO, VEZMĚTE 
NÁS DO DIVADLA!
Připravujeme i  několik pohádek pro 
nejmenší. Bohužel se ale ukazuje, že 
dnes není příliš v módě chodit s před-
školními dětmi v  neděli do divadla. 
Je to velká škoda, ale doba se mění 
a bude záležet jen na publiku, zda zů-
stanou víkendová divadla pro děti do 
příštích let v naší dramaturgii. 

Samozřejmě ani letos nezapomínáme 
na naše seniory a  připravujeme oblí-
bené Čaje o třetí. Od září začnou ještě 

navíc pravidelná taneční odpoledne 
pro dříve narozené. Těšíme se také 
na listopadový Kruh radotínských 
výtvarníků, adventní koncerty i  další 
kulturní akce v Radotíně. A těšíme se 
hlavně na vás, na naše milé divačky 
a diváky. 

Vstupenky je možné již od minulé-
ho roku kupovat z  pohodlí domova na  
www.ukorunyradotin.cz. Pokladna v Ko-
runě bude otevřena od 4. září a poté kaž-
dou středu od 16 do 18 hodin. 

Dana Radová

Autor tohoto vtipu Miroslav Kemel zazpívá v Koruně své písně.
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Kapela Spirituál Kvintet zahraje v aule základní školy jeden ze svých posledních 
koncertů.

Petr Nárožný se Simonou Stašovou přivezou hru Poslední ze žhavých milenců.

Divadelní soubor Křoví představí svou hru Na útěku.

Divadlo Ad Hoc se vrátí se svým úspěšným Zmrazovačem.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

K
or

un
y

Fo
to

: A
rc

hi
v 

K
or

un
y

Fo
to

: A
rc

hi
v 

K
or

un
y

Fo
to

: A
rc

hi
v 

K
or

un
y



|7| Kino/distribuce

Diego Maradona, středa 14. 8. 
od 17:30 h

Diego je usměvavý kluk z  před-
městí, který miluje fotbal a svou 
velkou rodinu. Díky obrovské-

mu talentu plní sny sobě, svým blíz-
kým i  stovkám milionů fanoušků po 
celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel 
potřeboval bodyguarda, se Diego stává 
bohem. Fanatický obdiv a slávu je těž-
ké ustát a  Diego skrývá svou lidskou 
tvář čím dál víc pod masku Maradony. 
Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevě-
ry, podvody, kokain ani pletky s mafií. 
Zničující spirála se roztáčí. Strhující 
portrét jedné z  nejslavnějších a  nej-

Karlovy Vary v Radotíně: kino uvede festivalové filmy

více kontroverzních osobností vůbec 
poskládal držitel Oscara Asif Kapadia 
(Senna, Amy) z  více než 500 hodin 
záběrů z  Maradonova soukromého 
archivu.

Bílý bílý den, úterý 20. 8. a středa 
28. 8. od 20:00 h
V  odlehlém islandském městečku se 
bývalý policista vyrovnává s  tragic-
kým úmrtím své ženy. Smíření kom-
plikuje zpráva, že jeho milovaná ved-
la ještě jiný, tajný život. Obrysy její 
minulosti vystupují z  bílé mlhy jako 
okolní krajina. Byla mu nevěrná? Ingi-
mundur nemůže jít dál, dokud nezjistí 

Výherci z minulého čísla:
Soňa Klusáčková, Radotín
Lucie Pokorná, Radotín
Jaroslav Bláha, Radotín

Pokud chcete získat cenu pro 
výherce, zašlete nám nebo jinak 
doručte do 15. 8. obě vyluštěná 
sudoku na adresu redakce:

V. Balého 23, 153 00, Praha-Radotín. 

Na obálku napište heslo SUDOKU, 
nezapomeňte uvést vaše telefonní 
číslo nebo adresu. 

Sudoku poskytlo 
vydavatelství Balzám.

Řešení z minulého čísla

Úroveň: Lehká

jméno:

tel. spojení:

adresa:

Úroveň: Těžká

Radotínské kino má do 12. srpna prázdniny a nepromítá (celý program kina naleznete na str. 5). Hned poté však mimo jiné 
promítne čtyři snímky, které mohli diváci zhlédnout na nedávném Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Jejich 
malou přehlídku odstartuje Diego Maradona. 

pravdu. Jeho zármutek se s rostoucím 
napětím mění v posedlost, která ohro-
zí jeho i jeho blízké. Druhý celovečer-
ní snímek Hlynura Pálmasona (Zimní 
bratři) byl uveden na MFF v  Cannes 
2019 v  sekci Critics' Week a  z  festi-
valu si odvezl ocenění pro výjimečný 
herecký výkon Ingvara Sigurdssona 
v hlavní roli.

Letní hokej, středa 21. 8. od 17:30 h
Ve filmu stojí po celou dobu v centru 
pozornosti náctiletí hokejisté z  ma-
rockého Salé a  českého Náchoda, 
kteří se zúčastnili zvláštní sportov-
ně-kulturní výměny. Film od prvních 
chvil v  přísně observačním modu 
zobrazuje jejich postupné sbližová-
ní, první konflikty i  občasné chvíle 
porozumění a  napojení. A  nutno 
říci, že přes dílčí temnější momenty 
je po většinu času jejich vzájemná 
interakce úsměvná, nezřídka i  vylo-
ženě komická. Zahraniční dramatur-
gové, kteří se s  filmem seznámili na 
workshopu East Doc Platform, jej 
proto také hned začali vnímat v žán-
rové kategorii „coming-of-age-come-
dy“.

Devadesátky, čtvrtek 22. 8. 
od 20:00 h
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt 
a parta starších kluků, do které by hroz-

Knížka,
kterou do soutěže věnovalo

díky spolupráci s

Kino Radotín 
odměňuje své diváky pravidelně!
Přijďte se taky nechat odměnit. :)

Změna v distribuci Novin Prahy 16
Od srpnového vydání Novin Prahy 16 bude dis-
tribuce do poštovních schránek zajištěna pouze 
v Radotíně. V ostatních částech správního obvodu 
budou noviny k dispozici na těchto místech:

Místo Adresa

Zbraslav

Úřad MČ Praha-Zbraslav Elišky Přemyslovny 464

Knihovna U Malé řeky 3

Lékárna Slunce Pirnerova 139

Ráj sýrů Elišky Přemyslovny 398

Trafika U Nováků Elišky Přemyslovny 422

Obuv A + J Elišky Přemyslovny 429

Knihkupectví U stromečku Elišky Přemyslovny 434

Pekárna Beruška Elišky Přemyslovny 427

Potraviny U stromečku Elišky Přemyslovny 437

Samoobsluha Anna Žitavského 542/74

Pexeso Žabovřeská 1227

KLAS Elišky Přemyslovny 399

Cukrárna U zámku Zbraslavské náměstí 457

Restaurace U přístavu U Malé řeky 623

Restaurace Slavoj Pod Třešňovkou (areál fotbalového hřiště)

Lékárna na Zbraslavském náměstí Zbraslavské náměstí 457

Zbraslavský hostinec U Národní galerie 471

Zahradní dům Žabovřeská 398

Dům s pečovatelskou službou U Včely 1442

Vrátnice UJP Nad Kamínkou 1345

Velká Chuchle

Úřad MČ Velká Chuchle U Skály 2

Potraviny ESO Starochuchelská 400/18

Rodinné centrum Chuchle Starochuchelská 7/20

Závodiště Velká Chuchle Radotínská 69/34

Lochkov

Úřad MČ Lochkov Za Ovčínem 1

Knihovna Cementářská 8

Lipence

Úřad MČ Lipence K Obci 47

Prague city golf K Radotínu 15

Tržnice Lipence K Radotínu 492

Jak vzniknul stockholmský 
syndrom
V úterý 27. 8. od 20 hodin uvede Kino 
Radotín film Stockholm. Kriminální 
thriller podle skutečných událostí 
se vrací ke známé bankovní loupeži, 
díky níž vzniknul psychologický ter-
mín stockholmský syndrom. V roce 
1973 se dva lupiči neúspěšně poku-
sili vyloupit švédskou banku. Během 
šesti dnů, kdy probíhalo vyjedná-
vání, drželi personál jako rukojmí. 
Co způsobilo, že zajatci začali vní-
mat únosce jako své ochránce a po-
licii považovali za nepřítele?

Koncert André Rieu
V sobotu 17. srpna od 17 hodin si 
mohou diváci vychutnat záznam 
koncertu André Rieu – Smím 

prosit? Po předchozích mimo-
řádně úspěšných titulech (Amore 
a Koncert ze Sydney) míří do kin 
i letošní koncert Andrého Rieu 
z jeho rodného Maastrichtu. Ten-
tokrát v rytmu valčíku a s podtitu-
lem Smím prosit? Charismatický 
Maestro spolu s Orchestrem Jo-
hanna Strausse překvapí publi-
kum elegantními tanečními kre-
acemi a rovněž spoustou zábavy. 
André Rieu říká: „Letošní rok pro 
mě bude mimořádný, bude se hrát 
hudba mého srdce: valčík. Přijďte 
a užijte si společně s námi po-
hupování „Na krásném modrém 
Dunaji” i další oblíbené skladby 
a samozřejmě skvělou zábavu. 
Chci vás v kinech všechny roztan-
covat v uličkách mezi řadami.”

Další tipy kina

Kompletní program Kina Radotín naleznete na str. 5.

ně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech 
velkých poprvé, na které Stevie nikdy 
nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá 
v polovině devadesátek – neopakovatel-
né době, jejíž atmosféru Jonah Hill (Vlk 
z Wall Street, Superbad) ve svém režij-
ním debutu dokonale vystihl, hudbou 
počínaje a módou konče. 

(kin)
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Diego Maradona, jeden z nejslavnějších fotbalistů všech dob, míří na filmová 
plátna.

Ve filmu Devadesátky se diváci 
ponoří do 90. let a do tehdejšího 
světa skejťáků.
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Ceny inzerátů zahrnují 21% sazbu DPH.
Podklady pro inzerci můžete zasílat

v těchto formátech: DOC (text), 
PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

PŘÍJEM INZERCE
Věra Peroutková 
tel.:  257 911 746

vera.peroutkova@praha16.eu
noviny@praha16.eu

www.praha16.eu

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Informace
pro inzerenty

Vážení inzerenti, 

informační měsíční periodikum 
Noviny Prahy 16 pro správní obvod 
Prahy 16 (Radotín, Zbraslav, Velká 
Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává 
Městská část Praha 16 v nákladu 6 460 
výtisků. V případě zájmu inzerovat 
v našem periodiku získáváte výhody.       

PŘI OPAKOVANÉ INZERCI 
VÝHODNĚJŠÍ CENA

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O FIRMĚ 
PO DOBU 1 ROKU ZDARMA

Informace o Vaší firmě budou po 
dobu 12 měsíců od zveřejnění 
posledního inzerátu dostupné na 
webových stránkách MČ Praha 16 
v sekci portál inzerentů, který 
naleznete přímo na úvodní straně pod 
odkazem Firmy v horní liště.

Těšíme se na spolupráci.

CENÍK INZERCE 

Inzerce

Prodejna lidové umělecké výroby

UVA
Hana Rozenská, Vrážská 1531, Radotín

KERAMIKA, KOŠÍKAŘINA,
DŘEVĚNÉ HRAČKY, UBRUSY,

SLAMĚNÉ KLOBOUKY
Tel.: 603 449 940  www.hanarozenska.tk

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Stěhování a doprava. 

Tel.: 773 484 056

HODINOVÝ MANŽEL
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A ZAHRAD 

MALOVÁNÍ – MYTÍ OKEN 
MONTÁŽ NÁBYTKU – SEKÁNÍ ZAHRAD 

taichmichal@seznam.cz

tel. 608 926 974
www.hodinovy-manzel-michal.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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Věra Peroutková
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

- plný nebo zkrácený úvazek

nabídka zaměstnání:

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

- plný nebo zkrácený úvazek

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:30 

- vyřizování objednávek zákazníků
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CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

REKO24.CZ s.r.o 
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

e-mail: mkaucky@gmail.com 
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Michal Vavřička
Topasová 859 – Praha 5

604 404 907
michalvavricka@seznam.cz

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@praha16.eu, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Redaktoři: Petr Buček (OnePage),

Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Dana Radová,

Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Petr Antoníček  

(Studio Antoníček).
Vychází 30. 7. 2019. 

Náklad 6 460 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Distribuce Novin Prahy 16 probíhá 
v Radotíně do poštovních schránek, 

v ostatních částech správního obvodu 
Praha 16 jsou k dispozici na vybraných 

odběrných místech.
Tisk Grafotechna plus s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 29. 8. 2019.

Uzávěrka pro inzerci: do 8. 8. 2019.
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři. Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
» vakcinace, čipování, pasy, odčervení
» hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
» vyšetření krve během několika minut
» vyšetření moči a trusu
» dermatologické vyšetření
» kastrace a menší chirurgické zákroky
» ultrazvukové odstranění zubního kamene
» rentgenové vyšetření

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69 
Praha 5 - Radotín

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Barbora Böhmová
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Medailová žeň lakrosistů: mistrovské tituly a bronz z ME

Inzerce

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková

Do mužské boxlakrosové ligy se 
přihlásil dvojnásobný počet 
oddílů. Mezi osmičkou muž-

stev nakonec dominovaly radotínské 
celky, když LC Custodes porazili ve fi-
nále juniory LCC Wolves 26:7. Custodi 
tak získali svůj čtrnáctý boxlakrosový 

Radotínští muži i ženy zakončili sezónu ziskem mistrovských titulů. Ženy LCC Girls slavily prvenství potřinácté, ve finále pora-
zily Jižní Město 21:5. Druhý radotínský oddíl LCC Harpyje, složený z juniorek, skončil v Národní lize ženského lakrosu čtvrtý. 
Soutěže se letos zúčastnila čtveřice týmů.

titul v řadě a celkově jich mají na 
kontě už devatenáct. 

Deset radotínských juniorů se pak 
převléklo do reprezentačních dresů 
a v týmu hráčů do 20 let vybojovali na 
přelomu června a července bronzovou 

medaili na mistrovství Evropy. Fieldla-
krosový tým na cenný kov ze šampio-
nátu čekal 18 let. 

Poslední medaili přivezli reprezentanti 
z evropského mistrovství v roce 2001 
z velšského Cardiffu. Členy tehdejšího 

KAM ZA SPORTEM 
V RADOTÍNĚ A OKOLÍ

Fotbal Radotín
•  10. 8. v 17:00 SC Olympia 

Radotín A – FK Dukla Jižní 
Město

•  11. 8. v 17:00 SC Olympia 
Radotín B – FC Zličín

•  24. 8. v 17:00 SC Olympia 
Radotín A – SK Uhelné sklady 
Praha

•  25. 8. v 17:00 SC Olympia 
Radotín B – AFK Slavoj Podolí

Dostihové závodiště Velká 
Chuchle
•  10. 8. Klusácké dostihy
•  23. – 25. 8. Ladies Cup (polo)
•  29. 8. – 1. 9. Czech Equestrian 

Masters (parkur)

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

PŘIJME 

kuchaře / kuchařku
pomocného kuchaře / kuchařku

servírku / číšníka

Pracovní úvazek je možný na HPP
nebo i jako brigáda

Informace na tel.: 737 711 968

K Lochkovu 29/7, Praha 5 - Slivenec

HHtinee U Bůčkk

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Opravy ledniček, mrazáků
a montáž bytové klimatizace

pro řízení nákladního auta 
Nástup možný ihned 

nebo po dohodě. 
 

Informace na tel.: 736 688 955 

GARBINE s.r.o. 
Na Pískách 225, Kosoř 

www.garbine.cz 
email: garbine@seznam.cz 

 

Účetní společnost Premisoft s.r.o. 
se sídlem na Zbraslavi hledá

novou samostatnou mzdovou účetní 
na plný či částečný úvazek. 

Více informací na premisoft@premisoft.cz 
nebo na tel. 775 555 881

reprezentačního seniorského týmu 
byli i současní trenéři LCC Patrik 
Procházka a Miroslav Knotek a také 
trenér celku LC Wolves Emil Moravec. 

Na letošním šampionátu zdolal český tým 
v boji o třetí místo Irsko 4:2. Všechny 

góly obstarali radotínští hráči, dvě trefy 
a jednu asistenci si v boji o bronz při-
psal Tomáš Knotek, po gólu přidali Ma-
touš Tilšer a Štěpán Friedl. Mistrovství 
Evropy hostilo hřiště pražské Aritmy 
v Praze 6. Ve finálovém zápase přetlačila 
Anglie Německo v poměru 9:8. 

(buč)

Mužský tým vybojoval v boxlakrosové lize devatenáctý titul. Radotínské ženy si na konto připsaly titul číslo 13.
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Jan Zídek se stěhuje 
na americkou univerzitu

V uplynulé sezoně dotáhnul 
radotínské Vlky jakožto 
nejlepší střelec k titulu ve 

druhé basketbalové lize, příští sezonu 
už devatenáctiletý Jan Zídek odehraje 
za mořem. Podobně jako jeho otec Jiří, 
který se ke své hráčské kariéře rovněž 
odpíchnul na univerzitě ve Spojených 
státech, zamíří do Los Angeles. 

„Do USA se velmi těším. Jsem moc rád, 
že se mi podařilo dostat stipendium 

na škole, jakou je Pepperdine. Je velmi 
dobrá po akademické stránce a také 
hraje vysokoškolskou soutěž NCAA,“ 
říká Jan Zídek, ještě v červnu student 
radotínského gymnázia. Na co se při 
studiu zaměří, zatím neví. První stu-
dijní blok je všeobecný, specializace 
přichází na řadu až později. Bydlet 
bude na univerzitní koleji.

Kromě nové školy čeká na Jana Zídka 
i trochu jiný basketbal. „Rozdíl mezi 
evropským a americkým basketem 
existuje. V Americe jsou hráči atletič-
tější a fyzičtější, hraje se hodně jeden 
na jednoho. Myslím, že pro mne ale 
nebude těžké zapadnout do tohoto 
stylu,“ věří mladý basketbalista. 

205 centimetrů vysokého hráče těší, že 
se na americké univerzitě dá kombino-
vat škola se sportem. V Evropě takové 
příležitosti podle něj neexistují. A na-
víc se přiblíží svému snu: americké lize 
NBA. Chtěl by jít ve stopách svého otce 
Jiřího Zídka, který byl prvním českým 
hráčem v této slavné soutěži. „Snem 
každého basketbalisty je hrát v NBA. 
Teď se budu ale především soustředit 
na univerzitní soutěž. Chtěl bych se 
tam prosadit,“ říká Jan Zídek. 

(buč)

Jan Zídek v dresu svého nového 
týmu z Los Angeles
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Radotínští karatisté 
sbírali medaile na domácím poháru

V červnu se v radotínské zá-
kladní škole uskutečnil třetí 
ročník obnoveného radotín-

ského turnaje Shikukai Cup 2019, na 
němž startoval rekordní počet 90 ka-
ratistů. „Všichni členové místního od-
dílu předvedli v konkurencí nabitém 
turnaji své maximum a byli ve všech 

disciplínách rovnocennými soupeři 
borců ze závodních klubů organizo-
vaných pod Českým svazem karate,“ 
říká David Vlk, předseda a hlavní tre-
nér oddílu působícího v Radotíně.

Jeho svěřenci si z turnaje odnesli 
celkem 5 zlatých, 16 stříbrných a 18 
bronzových medailí, což celkově 
znamenalo pro zdejší klub druhé 
místo. Putovní pohár klubu Shiku-
kai Praha vybojoval domácí karatista 
Michal Truksa, jenž se stal druhým 
nejmladším žákem, který ho získal. 
Pohár letos zahrnoval pět disciplín: 
kata (forma), kumite (zápas), kumite 

stripe (vytahování pásku), boken (zá-
pas pěnovým mečem) a tameshiwari 
(přerážení desek). Poslední disciplí-
nou byla letos novinkou zatraktiv-
ňující turnaj a hlavně pro nejmladší 
závodníky bylo velkou výzvou rozlo-
mit plastovou desku nejprve úderem 
a pak kopem.

„Turnaj lze celkově hodnotit pozi-
tivně, o čemž svědčí účast závod-
níků a klubů, průběh samotný, ale 
i následné reakce účastníků a ro-
dičů mladších svěřenců,“ uvádí Da-
vid Vlk. 

(shi)

Inzerce
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Loni v 1. A třídě, letos o tři soutěže výše v 1. ČFL a nadcházející sezona zase o dva stupínky níže v pražském přeboru: takto 
se mění v posledních letech účinkování radotínských fotbalistů. Fanoušci budou vzpomínat na pohárové zápasy z minu-
lého ročníku, ve kterých Radotín porazil Hradec Králové a vypadnul až v souboji s prvoligovým Slováckem. Sekretář oddílu 
Richard Bogdanov vysvětluje, proč SC Olympia Radotín nepokračuje v boji o druhou nejvyšší ligu.

Fotbalisté se vrací o dvě soutěže níž, do pražského přeboru

Proč nebudete usilovat o dru-
hou nejvyšší soutěž stejně 
jako v  minulé sezoně, ve 

které jste nakonec skončili čtvrtí 
a postup slavil Vyšehrad?
Do druhé ligy prostě nebude možné 
v  několika nadcházejících sezonách 
postoupit. Došlo k  reorganizaci třetí 
nejvyšší soutěže, která se nově dělí do 
dvou skupin a v těch se objeví B-týmy 

prvoligistů. Sparta i Slavia ihned ozná-
mily, že chtějí dostat svá béčka do dru-
hé ligy. Podobný záměr asi bude mít 
také Plzeň. A jelikož z ČFL postupuje 
jen jeden celek, bude v nejbližších le-
tech velice těžké porážet silné záložní 
týmy pražských S nebo jiných B-týmů 
prvoligových celků. Pro nás by bylo 
provozování drahé třetí ligy vyhazo-
váním peněz.

Proč je třetí liga drahá?
Hráči v ní nehrají zadarmo, jsou po-
loprofesionálové, kluby mají velké 
výdaje za cestování po celých Če-
chách, mužstev a  zápasů je v  osm-
náctičlenné lize hodně. Soutěž se 
však zároveň netěší takové přízni 
sponzorů jako profesionální dru-
há liga. Proto jsme chtěli letos do 
této soutěže postoupit a  nezůstávat 
v ČFL. Paradoxně lze říct, že jedno-
dušší je zabezpečit ekonomicky dru-
hou než nižší třetí ligu. Bohužel se 
nám nepodařilo postoupit sportovní 
cestou. Před losem nového ročníku 
soutěže jsme ještě v  červnu čekali 
na rozhodnutí Sokolova, jestli bude 
chtít setrvat ve druhé lize. Pokud 
by se nepřihlásili, zvažovali bychom 
postup my. Nakonec ale zůstali. 

Vy jste ale zvolili sestup o  dvě 
soutěže níž. Nebyla lepší volbou 
o jeden stupeň nižší divize?
Divize je také nákladná na cestování. 
Když to přeženu, přebor objedete tram-
vají. Takže zamíříme do této soutěže, 
stabilizujeme mužstvo a  v  horizontu 
pěti let se chceme vrátit zpátky do třetí 
či druhé ligy. V první sezoně však ješ-
tě nebudeme mít postupové ambice. 
Nyní v klidu dostavíme stadion, aby do 

budoucna splňoval parametry pro dru-
hou nejvyšší soutěž. A budeme pokra-
čovat v práci s mládeží.

Jaká je role Angelose Goulise, 
který vlastnil fotbalové kluby 
v  Hradci Králové, a  než přišel do 
Radotína, hrál s  týmem Olympia 
Praha druhou ligu?
Pan Goulis je místopředsedou spolku, 
který provozuje náš fotbalový klub. 
Má na starost vyloženě jen A-tým 
a  stará se o  jeho finance. My ostatní 
dohlížíme na B-tým a na mládež. Béč-
ko bude pokračovat v  1. B třídě, kde 
loni působil náš tým C. 

Kdo bude přebor v dresu Olympie 
Radotín hrát? Uvidí diváci hvězdná 
jména v podobě trenéra Jarolíma 
a hráče Jiránka?
To asi ne, téměř celý třetiligový kádr 
je nyní na testech v  jiných oddílech. 
Někdo skončí ve Vlašimi, jiné hráče 
zkouší Ústí nad Labem. Martina Ji-
ránka bychom určitě rádi udrželi, ale 
nemůžeme mu nabídnout takové od-
měny jako ve třetí lize. Odhaduji, že 
z  původního týmu zůstane nanejvýš 
čtveřice nebo pětice hráčů a ty doplní 
fotbalisté z našeho dosavadního B-tý-
mu. Všichni budou fungovat spíše na 

amatérské bázi, trénovat se bude až 
po práci, a ne dopoledne jako v ČFL. 
Mužstvo povede Jaroslav Louda, který 
loni úspěšně vedl naše céčko v 1. B tří-
dě, kde skončilo čtvrté.

Pomohla vám účast ve 3. lize 
v tom, že se začalo hlásit do oddí-
lu více dětí?
Ano, tento efekt se dostavil. My jsme 
ale práci s mládeží nastartovali už před 
deseti lety a  v  nadcházející sezoně bu-
deme mít pokryté všechny mládežnic-
ké cykly. To je šest kategorií od mladší 
přípravky až po starší dorost. Ve starších 
žácích máme dokonce dva týmy. Hlásí 
se k nám i mimoradotínští zájemci z Vo-
noklas, Černošic i dalších míst. Všichni 
naši trenéři navíc mají odpovídající li-
cence. Tím a množstvím mládežnických 
hráčů se moc pražských klubů na naší 
úrovni pochlubit nemůže.

Tribuna a  celý stadion stále ne-
jsou hotovy. Co chybí dodělat?
Dostavět se musí chybějící část hlav-
ní budovy, na úpravu čekají atletická 
závodiště, dodělá se tribuna, která 
dostane 500 sedaček. V  útrobách 
stadionu vzniknou i  dráhy pro ku-
želkáře. 

Petr Buček

Na nějakou dobu poslední třetiligový zápas sehráli radotínští fotbalisté proti 
Vyšehradu. Radotínský útočník Fortune Bassey (u míče) se stal nejlepším střel-
cem soutěže a vysloužil si přestup do druholigového Ústí nad Labem.

Fo
to

: P
et

r 
B

uč
ek

Pět medailí z mistrovství 
Evropy v aerobiku do Chuchle

Na přelomu května a června se 
v polském Krakově konalo mis-
trovství Evropy ve sportovním 

aerobiku a fitness týmech. Z chuchel-
ského klubu Aerobic Team Praha se vy-
dalo bojovat o evropské medaile celkem 
30 závodnic v sedmi soutěžních sesta-
vách, které si svou nominaci vybojovaly 
ve třech náročných nominačních kolech. 
„Na mistroství jsme vezli celkem dva no-
váčkovské týmy, které svou mezinárodní 
účast okusili v Polsku úplně poprvé,“ 
říká trenérka chuchelského klubu Vero-
nika Buriš a dodává: „Šampionát byl pro 
naše děvčata fyzicky i psychicky velice 
náročný, ve třech soutěžních dnech byla 
na programu tři kola soutěže, ve kterých 
musíte předvést ten nejlepší výkon.“

Děvčata z chuchelského oddílu se v kon-
kurenci evropských týmů a závodníků 
opět neztratila. Z šampionátu přivezla 
jedno zlato, dvě stříbra, dvě bronzové 
medaile a dvě čtvrtá místa. 

(aer)

NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ 
ČLENEK AEROBIC TEAMU 
PRAHA NA ME 
1. místo: Survivors (junior fit-
ness aerobik)
2. místo: Terezka Miková (junior 
ženy) a Bad Girls (kadetky fit-
ness aerobik)
3. místo: Bety Al-Kaysy 
a Natálka Smíšková (junior 
duo) a Zorro (junior aerobik 
performance)
4. místo: Harley Girls (junior 
fitness aerobik) a Elvis (senior 
aerobik performance)Medailistky s trenérkou Veronikou Buriš
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Mistři světa bydleli v Radotíně

V Radotíně ubytovaní soft-
balisté Argentiny ovládli 
v červnu poprvé v historii 

mistrovství světa. V pražském finále po-
razili Japonsko 3:2, Češi skončili osmí.

Mistrovství světa v softbalu mělo na ev-
ropském kontinentu premiéru. Hrálo 
se v Praze a Havlíčkově Brodu. Hráči 

Argentiny si jako zázemí pro šampionát 
vybrali radotínské hřiště a ubytovnu 
v sousedící sportovní hale. Na zdejším 
hřišti sehráli před začátkem mistrov-
ství několik přípravných zápasů. V jed-
nom z nich zvítězili nad týmem United 
Praha, v jehož dresech nastoupili také 
někteří hráči Radotína. 

(buč)

Krpálek ocenil dětské závodníky

Olympijský šampion v judu Lukáš 
Krpálek se před koncem škol-
ního roku objevil na radotín-

ském biotopu, kde předával medaile 

a diplomy účastníkům dětských závodů. 
Běžeckého klání se účastnili žáci praž-
ských speciálních škol. 

(buč)

Argentinští softbalisté během přípravného zápasu s Kanadou na radotínském 
hřišti

Judista kromě předávání cen podepisoval plakáty a pamětní kartičky.
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Královský průvod, koncerty a festival piva

Přijel i císař Karel IV. ve skvělém 
podání Františka Kreuzmanna. 
Doprovázela ho jeho choť 

Eliška Pomořanská (Milada Čechová, 
manželka dlouholetého představitele 
Karla IV. – Vladimíra Čecha), která 
přítomným rytířům a zbrojnošům 
meče nelámala a na všechny se krásně 
usmívala.

Císaře s chotí přivítal purkmistr Karel 
(Hanzlík) a radotínští občané poklá-
bosili, popili, v kole dámy provedli 
a za velkých ovací se císař rozloučil. 
Ale tím den v žádném případě ne-
skončil. Na pódiu i pod ním se střídaly 
napínavé souboje statečných rytířů 
(i rytířek) ze skupiny Burdýři, vy-
stoupení dobových hudebních skupin 
Euphorica nebo rockového Tempusu. 

Vrcholem dne se stal koncert Milana 
Peroutky a skupina Perutě, večer to 
pak rozparádil Ozzy Osbourne revival. 

Když starosta Karel Hanzlík předával 
Milanu Peroutkovi mladšímu Cenu 
Městské části Praha 16 v podobě pla-
kety a písemného dekretu pro jeho 
předčasně zemřelého otce Milana Pe-
routku staršího (in memoriam), bu-
beníka známého především jako člena 
hudební skupiny Olympic, i slza uká-
pla.

Den provázel Festival malých pivo-
varů se soutěží o nejlepší pivo, které, 
stejně jako vloni, vyhrál lahovický pi-
vovar Kail se svým pivem Grapefruit 
Infused IPA. 

Eva Javorská

Červnový Královský průvod vrátil čas skoro o 650 let nazpátek. V Radotíně se shromáždila královská družina, která se 
i s korunovačními klenoty vydala na dlouhou cestu na hrad Karlštejn.

Milan Peroutka mladší doprovodil Královský průvod vystoupením se svou kapelou Perutě.
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Dobrovolní hasiči 
vyrážejí do akce z nové zbrojnice
Zcela nové a moderní zázemí pro dobrovolné hasiče bylo slavnostně 
otevřeno na konci května. Stavba vyšla na 35 milionů korun, přibližně 
25 miliony se na ní podílelo hlavní město Praha.

Slavnostního stříhání pásky 
nové zbrojnice se zúčastnil ná-
městek pražského primátora 

Petr Hlubuček, starosta Městské části 
Praha 16 Karel Hanzlík, ředitel Ha-
sičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy Roman Hlinovský, velitel 
radotínské Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů František Drož, velitel 
radotínské hasičské profesionální sta-
nice Oldřich Kinduch, zástupci ha-
sičských spolků z okolních městských 
částí a obcí a firmy Cetus Plus, která 
zbrojnici postavila. 

Zbrojnice, která se nachází v blízkosti 
Karlické ulice, je tak trochu opoždě-
ným dárkem ke 130. výročí existence 
radotínského spolku sboru dobro-
volných hasičů, z jehož řad pochází 
i velké množství členů Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, které je Měst-
ská část Praha 16 zřizovatelem. Ti se 
o stanici budou starat a využívat jejího 
zázemí. Ačkoliv toto jubileum hasiči 
oslavili už v roce 2016, na podobný 
prezent se vyplatilo počkat. Nahra-
dil totiž zastaralou a nevyhovující 

hasičárnu v objektu za Kulturním stře-
diskem „U Koruny“. Na pozemku stál 
tzv. dřevák, který v minulosti sloužil 
i jako provizorní budova mateřské 
školy. Na místě původní zbrojnice 

plánuje radotínská radnice, že by zde 
za přispění hlavního města Prahy 
měla do dvou let vyrůst služebna míst-
ního oddělení Policie ČR. 

Jana Hejrová

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice
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Dětský den 
aneb Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky pu-
tovaly děti v rámci velkého 
dětského dne, který se ode-

hrál na konci května na radotínském 
biotopu. Právě pohádky totiž byly té-
matem letošního ročníku. 

Moderátorem celé akce byl Dlouhý 
z „té“ známé vyprávěnky nebo snad 
princ Petrpaslík (alias Petr Pištěk z Pe-
trpaslíkova divadla), na biotop dorazil 
také jeho parťák Široký (starosta Karel 
Hanzlík), Královna Koloběžka (v po-
dání Divadelního souboru Křoví) 
a Zlatovláska se svými sestrami. 

(hej)

Starostové chtějí pro vlaky 
tunel ze Smíchova do Berouna

Vedení obcí ležících u železniční 
trati z Radotína přes Černošice, 
Řevnice až po Karlštejn a Srbsko 

vyzvala ministerstvo dopravy a Správu 
železniční dopravní cesty, aby ze zvažo-
vaných variant vedení vysokorychlostní 
trati z Prahy do Berouna vybraly vari-
antu s tunelem ze Smíchova. V takovém 
případě by koleje vedoucí Radotínem 
využívaly jen příměstské vlaky.

„Vítáme posun v přípravě nové tune-
lové trati Praha – Beroun pro dálkovou 
dopravu. Považujeme za důležité, aby 
stávající trať údolím řeky Berounky 
byla co nejdříve vyčleněna jen pro pří-
městskou dopravu a byla zrekonstruo-
vána a provozována způsobem zohled-
ňujícím charakter naší hustě obydlené 
a současně přírodně a architektonicky 
cenné oblasti,“ uvádí společné prohlá-
šení 11 starostů, mezi nimiž nechybí 
ani radotínský Karel Hanzlík.

Představitelé těchto obcí sousedí-
cích s Berounkou podporují variantu 

Tachlovický tunel, která v plánech 
nese označení C. Podzemní trať 
má začínat na pražském Smíchově. 
Druhou zvažovanou variantu s ra-
dotínskou estakádou v prostoru mezi 
Radotínem a Černošicemi považují 
starostové podepsaní pod výzvou za 
nevhodnou. „Zničila by cenný pří-
rodní pás, který region Dolní Be-
rounky odděluje od města Prahy 
a který navazuje na připravovaný 
příměstský park Soutok, jenž je sou-
částí strategické územně plánovací 
dokumentace hl. m. Prahy. Tato va-
rianta by zahustila a zkomplikovala 
vlakovou dopravu v úseku Smíchov 
– Radotín v rozporu s potřebnou 
snahou tuto trať naopak plně vyčlenit 
pro intenzivní příměstskou osobní 
dopravu. Je pravděpodobné, že vari-
anta B by rovněž zatížila zvýšeným 
hlukem obytné oblasti v Praze 16 
(Radotíně). Z těchto důvodů jedno-
značně podporujeme výběr varianty 
C,“ uvádějí starostové. 

(buč)

Návštěva Burglengenfeldu 
a tamní cementárny

Na konci června navštívila ra-
dotínská delegace přátele 
z partnerského města Bur-

glengenfeldu. Vše tedy letos jede 
podle domluveného plánu, příště do-
razí Hornofalčtí zase k nám, na dvou-
denní Havelské posvícení.

Letošní záměry spolupráce a výměny 
zkušeností byly započaty na konci 
března. Dle stanoveného harmono-
gramu úspěšně proběhlo slavnostní 
otevření nové hasičské zbrojnice pro 
„dobrovoláky“ 29. května v Radotíně, 
kde nechyběli ani zástupci z partner-
ského města v čele se starostou Tho-
masem Geschem. Ten uvítal hosty 
z Prahy i v sobotu 22. června ve městě 
rozkládajícím se na obou březích řeky 
Náby (Naab).

Hlavním cílem návštěvy se stala 
tamější cementárna, tedy klíčové 
místo, od něhož se začala hned po 
sametové revoluci odvíjet spolupráce 
mezi Radotínem – jako městskou 

částí Prahy reprezentující východní 
blok za rozpadající se „železnou 
oponou“ – a tehdejším západoně-
meckým městem. V obou dvou již 
cementárny dlouhé desítky let stály 
a v 90. letech začala jejich užší spo-
lupráce pokračující i partnerstvím 
obou měst.

Nyní oba podniky působí pod kon-
cernem HeidelbergCement, a jak 
zjistili účastníci cesty, prošel tamější 
podnik zásadní modernizací zamě-
řenou na radikální snížení emisí 
škodlivých látek do ovzduší. Nechy-
běla ani prohlídka plně automatizo-
vané laboratoře bez jakékoli lidské 
obsluhy a velínu s asi 30 monitory. 
Na jedné z obrazovek svítilo šokující 
číslo: 0. A to u vypouštěných pracho-
vých částic, na setiny to pak byly 0,03 
mikrogramy. Jinými slovy: tamější 
cementárna po rozsáhlé moderni-
zaci nevypouští do ovzduší prakticky 
žádné pevné částice. 

Pavel Jirásek
Dětský den se odehrál na biotopu.
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