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Další vývoj v záležitosti jezer

Mladí si užívají skatepark Radotín vábí
na Pábení

Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
e-mail: bazar@femat.cz
zel. linka 800 400 104
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AUTOBAZAR FEMAT
ŠIROKÁ NABÍDKA VYZKOUŠENÝCH

A PROVĚŘENÝCH VOZŮ VŠECH ZNAČEK
NYNÍ VÝHODNÁ NABÍDKA REFERENČNÍCH VOZŮ

ŠKODA SUPERB

SLEVA AŽ 20.000 Kč
NA VŠECHNA VOZIDLA*

 * při fi nancování Škofi nem 

V lednovém vydání Novin Prahy 16 
jsme informovali o problémech s přípra-
vou výstavby jezer na soutoku Beroun-
ky a Vltavy, včetně stavu projednávání 
změny územního plánu v oblasti jezer 
a zpracování strategického ekologické-
ho posouzení celé oblasti (SEA).

Zástupci Městské části Praha 16 
(starosta Mgr. Karel Hanzlík a jeho 
2. zástupce) projednávali stav přípravy 
a budoucí výstavby jezer na katast-
rálním území Radotína s vrcholnými 
představiteli hlavního města Prahy, 
primátorem MUDr. Svobodou a ře-
ditelem Odboru městského investora 
Ing. Beránkem. Na této schůzce byla 
konstatována nekoncepčnost celé 
přípravy a přislíbeno komplexní po-
souzení celé problematiky jezer, jak 
z hlediska ekologického, tak z hlediska 

ekonomického a časového. Základ-
ními dokumenty, které budou pro 
toto posouzení zpracovány, jsou SEA 
(strategické ekologické posouzení celé 
oblasti jezer se všemi vlivy na životní 
prostředí) a studie proveditelnosti vý-
stavby jezer (ekonomické posouzení 
nákladů a výnosů, včetně orientačního 
časového harmonogramu). Tyto doku-
menty se v současné 
době zpracovávají 
a měly by zásadním 
způsobem stanovit 
potenciá l  údoln í 
nivy a zdali je zá-
měr výstavby jezer 
a celého rekreač-
ního areálu reálný 
a  p r o v e d i t e l n ý . 
V případě, že výsle-

dek bude kladný, tak by měl dokument 
jasně stanovit velikost vodních ploch, 
tedy rozsah záměru, bez toho, aby do-
šlo k zásadním problémům především 
ekologického rázu. 

Závěrem primátor Svoboda konsta-
toval, že vzhledem ke stávající ekono-
mické situaci Prahy nevidí ani při pří-
padném příznivém výsledku posudku 
SEA reálné zahájení prací na výstavbě 
jezer v nejbližších 10 letech. 

Omladina z Radotína a okolí si od 
prvních jarních dnů vychutnává nový 
zážitek: jízdu na veřejném betonovém 
skateparku. A vůbec jim nevadí, že vše 
ještě nebylo dokončeno a oplocení bude 
hotovo dokonce až v červnu. 

Na místě, kde před desítkami let bý-
valo dětské dopravní hřiště a které se 
v posledních 20 letech stalo cílem ná-
jezdů zlodějů, vandalů a bezdomovců, 
vyrostl za půlrok prostor splňující 
nejnáročnější požadavky dorůstající 
generace. Kultivace okolí železniční 
trati a vlečky do cementárny se po 
výstavbě nové sportovní haly, parko-
višť, nové úpravy slepé ulice či pěších 

cest právě dovršuje. Radotín se již 
nemusí stydět za svoji ulici U Starého 
stadionu.

Firma Mystic Constructions s.r.o., 
která zvítězila ve vyhlášeném výběro-
vém řízení, zvládla vybudovat betono-

vé konstrukce do prosince 2011: různě 
veliké a tvarově členité plochy, výško-
vě dělené schody lemované opěrnými 
zídkami různých šířek a zábradlím, 
tzv. streetové (pouliční) cesty napodo-
bující situaci na běžné ulici... Hlazení 
betonových povrchů, dokončovací 
práce a sadové úpravy byly hotovy 
v dubnu a nejpozději do konce června 
by měl být areál kompletně oplocen.

Oproti původním předpokladům 
není součástí plocha pro umístění 
konstrukčních překážek ze stávající-
ho skateparku. Vzhledem k nutnosti 
staré překážky nákladně sanovat bylo 
rozhodnuto, že do nového areálu se  

ani zčásti stěhovat 
nebudou. „Pře-
sto nás výstavba 
skateparku vyšla 
laciněji, než jaký 
b y l  r o z p o č e t . 
Hlavním důvo -
dem je  to ,  ž e  
nakonec nemu-
síme vybudovat 
n e s m y s l n o u 
p r o t i h lu k ov ou 
stěnu na východě 
sportoviště, kte-

rá měla stát téměř 300 tisíc korun 
a měla chránit jediný rodinný dům, 
který je ale obklopen hlučnými želez-
ničními tratěmi bez jakékoli ochra-
ny,“ říká Mgr. Karel Hanzlík, starosta

3 multikáry,
 24 pneumatik
22. duben je každoročně vyhlašován 

Dnem Země. V Radotíně jej oslavili 
jarním generálním úklidem kolem řeky 
Berounky a „úlovky“ tentokráte stály 
opravdu za to.

Tradiční akce organizovaná rado-
tínskou radnicí sice letos nenalákala 
příliš občanů, ale pracovní partě pod 
vedením hlavního organizátora - sta-
rosty Mgr. Karla Hanzlíka, který sám 
rovněž uklízel, to nevadilo. Pracantů 
totiž bylo dost, počínaje 1. zástupcem 

Letošní Radotínské pábení odstarto-
valo pěkně zčerstva Velkým radotínským 
rodeem (viz str. 9) následováno divadel-
ním festivalem Radotínská radost 2012 
(o něm více příště). A co se chystá dál?

V sobotu 26. května v půl druhé 
po poledni odstartuje Velký dětský 
den 2012 v Říčních lázních, na jehož 
přípravě se podílejí snad všechny or-
ganizace činné v Radotíně: mateřská 
škola, školní klub Klíč, Turistický od-
díl mládeže, Petrklíč, vodácký oddíl, 
Proxima sociale, Sbor dobrovolných 
hasičů a tradičně se přidá i městská 
policie hl. m. Prahy.

Vážení a milí 
čtenáři, v loň-
ském roce jsem 
se zúčastnil zají-
mavé dobročinné 
akce. Cyklojízda 
„Na kole dětem“ 
vedoucí nádher-

nou krajinou Vysočiny měla, vedle 
propagace cyklostezek a půvabných 
míst Vysočiny, za úkol pomoc těžce 
nemocným dětem. Během cyklojíz-
dy se vybrala značná částka, která 
byla rozdělena mezi nadační fond 
slavného propagátora cyklistiky 
Josefa Zimovčáka a pediatrii ne-
mocnice v Jihlavě. Napadlo mne 
uspořádat podobnou akci i u nás 
a pan Zimovčák přislíbil svou 
účast. Akce se bude konat v sobo-
tu 30. června, všichni jste vítáni 
(víc na www.jihemprahy.cz). 

Rád bych se vám také „pochlubil“ 
úspěchem naší městské části, která 
získala v republikovém kole soutěže 
o nejlepší webové stránky Zlatý erb 
skvělé 3. místo. 

A ještě k nejvýznamnější akci naší 
městské části - přístavbě pavilonu 
Základní školy Charlotty Masary-
kové. Problém s jejím dofinancová-
ním byl vyřešen: na finanční krytí 
dostavby bude použita investiční 
dotace Magistrátu hl. města Prahy 
z roku 2011 ve výši 7 508 900 Kč 
a investiční dotace přidělená Za-
stupitelstvem hl. m. Prahy dne 
26.4.2012 z rezervy pro městské části 
ve výši 8 000 000 Kč. Zbytek pokryje 
zisk z vedlejší hospodářské činnosti 
městské části za rok 2011. 

A  n a kone c  p á r  p o z v á ne k :  
26. května pořádají dětský den dob-
rovolníci v Malé Chuchli a 2. června 
v Chuchli Velké pořádá akci pro děti 
Sbor chuchelských dobrovolných ha-
sičů, tradiční fotbalový turnaj „Míly 
Marka se koná 26. května na hřišti 
SK ČECHOSLOVAN a tradiční me-
zinárodní závod Czech BIGMAN 
je přichystán na 5. a 6. července 
v loděnici v Malé Chuchli (více na 
www.chuchle.cz).

Závěrem vám přeji, abyste v jarních 
a letních měsících načerpali hodně sil 
a dobré pohody, kterou dnes potřebu-
jeme asi více než kdy jindy.

Stává se již tradicí, že v květnovém vy-
dání Novin Prahy 16 podáváme informaci 
a upoutávku na seriál kulturně společen-
ských akcí, které Městská část Praha 16 
připravuje a jež jsou zahrnuty pod projekt 
Radotínského pábení. Letos bude probíhat 
5. ročník a hlavním cílem je opět nabíd-
nout radotínským občanům, ale i lidem 
z blízkého okolí, příjemnou zábavu a být 
alternativou programu pro nejširší okruh 
generací. Filozofií kulturně společenských 
akcí je i podpořit vztah k místu, kde žijeme, 
kde máme své domovy, známé, kamarády. 
A jestli je ještě nemáte, tak přijďte, zde se 
můžete určitě poznat s celou řadu nových 
lidí. A na co se po roce můžeme opět těšit? 

V době, kdy budete číst tyto řádky, 
budeme již vědět, kdo byl nejúspěšněj-
ším jezdcem Velkého radotínského rodea 
o senátorský pohár, pořádaného v Říčních 
lázních. Konkurence byla letos rekordní 
nejen co se počtu soutěžících týká, ale 
asi i výkonnostně nejlepší, obohacená 
i o zahraniční účastníky až z Jižní Ameriky 
(viz reportáž na straně 10). Svoji orga-
nizátorskou starost budou mít za sebou 
i členové divadelního souboru Gaudium, 
kteří spolu s radotínskou radnicí připravili 
festival amatérských divadelních souborů, 
a to o víkendu 11. a 12. května. V pestré 
paletě vystoupení celé Radotínské radosti 
si mohli vybrat jak děti, tak i dospělí. 

Dlouho dopředu se organizačně připra-
vuje Velký dětský den, odpoledne plné sou-
těží, vystoupení a zábavy pro naše nejmen-
ší. Pro ně je k jejich svátku, který společně 
oslavíme v sobotu 26. května opět v maleb-
ném prostoru u Berounky v Říčních láz-
ních, připravena spousta cen a dobrot. Za 
celý organizační tým pevně věřím, že vše 
klapne do pověstného puntíku a rozzářené 
dětské oči budou pro nás tou největší od-
měnou. Hned následující sobotu, bude na 
své cestě z Prahy na Karlštejn přes Radotín 
projíždět se svojí družinou římský císař 
a český král Karel IV. I letos, o první červ-
nové sobotě, se jedna z nejvýznamnějších 
historických postav českých a evropských 
dějin zastaví před radnicí pozdravit svoje 
radotínské poddané. Na počest příjezdu 
je připraven zajímavý, především hudební 
program, kde se vedle historické hudby 
můžete zaposlouchat i do písní skupiny 
Edie Stoilow, která v minulém roce sklidila 
hned několik uznání.  Součástí bude i závě-
rečná laser show.

16. června se můžete těšit na Radotín-
skou neckyádu, závod ve sjíždění Beroun-
ky na netradičních plavidlech. Soutěž si za 
čtyři roky získala velkou oblibu a vypadá 
to, že i letos se máme na co těšit. Organizá-
toři věří, že se při 5. ročníku sejde rekordní 
účast všemožných plavidel. Derniérou 
letošního „pábení“ bude festival hráčů 
hrajících na foukací harmoniku – Foukfest, 
zařazený do projektu podruhé. Věřím, že 
Vás předprázdninová nabídka akcí osloví. 
Myslím, že je na co se těšit. 


