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Omlazení městského mobiliáře

Na premiérové tituly do Radotína

Co pábilo v Radotíně?

TV Viničky
pokračuje dál

Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při 
provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů?
Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev,
která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy
a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás 
připravena u Vašeho autorizovaného servisního 
partnera ŠKODA.

FEMAT,spol. s r.o. 
Vrážská 1562/24 

153 00 Praha 5 - Radotín
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Už na začátku července se v radotín-
ském kině rozběhnou stavební práce, 
které jej zmodernizují a hlavně - zdigi-
talizují. Filmové volno bude až do kon-
ce prázdnin. Od podzimu pak městská 
část nabídne občanům nový divácký 
zážitek.

Digitalizace je moderní technolo-
gie, na niž postupně přecházejí bio-
grafy v České republice. Zatím je jich 
kolem 170 a tento počet stále stoupá. 
Náklady na kompletní digitalizaci 
radotínského kulturního stánku se 
přiblíží 6 milionům korun. V první 
fázi, v níž půjde o ozvučení sálu systé-
mem dolby, instalaci akustických pa-
nelů na stěny, elektroinstalaci, úpravu 
vzduchotechniky sálu a promítací 
kabiny a s tím související stavební 
úpravy, bude investice tvořit přibližně 
3 miliony Kč. Zbývající výdaje popu-

tují na pořízení samotného projek-
toru a nadstavbu 3D projekce. Akce 
bude částečně hrazena 
z grantového programu 
na podporu digitalizace 
kin ze Státního fondu 
kinematografie, odkud 
r adot í nsk á  r ad n ic e 
získala dotaci 800 tisíc  
korun na pořízení digi-
tálního projektoru. 

Počáteční vyšší ná-
klady na pořízení by 
mě ly  v y na h r a z ovat 
plusy této inovativní 
technologie. Dnes už je 
většina kopií filmů dis-
tribuována v digitálním 
a 3D formátu, klasické 35milimetrové 
kopie jsou zhotovovány čím dál méně. 
V čem je problém?  Do radotínského 

bia, jehož zřizovatelem a provozo-
vatelem je Městská část Praha 16, 
přicházejí filmové tituly tři až šest 
měsíců od premiéry, v době, kdy už 
je mnoho potenciálních diváků vidě-

lo a mohlo si je koupit na DVD nebo 
Blue-ray discích. „Pokud chceme kino 

Je tomu bez měsíce rok, co se v Rado-
tíně začal obnovovat zdejší mobiliář. 
Nyní jsou práce u konce. Co všechno se 
tedy změnilo?

Návštěvník si čehosi nového může 
povšimnout hned při vjezdu do 
obce – pozdraví ho totiž některá ze 
sedmi uvítacích  tabulí. Cedulek je 

tu ovšem daleko víc, od loňského léta 
ukazují směr k důležitým místům 
v rámci jednotného orientačního 
značení. Další navigaci pak umožňuje 
šest aktuálních velkoformátových 
map. Celý informační systém doplňuje 
jedenáct vývěsních ploch sloužících 
k plakátování (jež je možné si zadat 

na podatelně ÚMČ Praha 16). 
Stejná firma, která dodávala tyto 

tabule, tedy mmcité a.s., vítěz výběro-
vého řízení na hlavní část mobiliáře, 
zajistila i nové lavičky. Těch je bez 
jedné rovných čtyřicet, umístěny byly 
v centru – u autobusového terminálu, 
v nově zbudovaném parku v ulici 

V Parníku, na no-
vém sídlišti a před 
budovou radnice 
a kostela sv. Petra 
a Pavla. Doplňuje 
je speciální sestava 
u fontány v parku 
p ř e d  h o t e l o v ý m 
domem. 

Na těchto místech 
byly také nahrazeny 
staré koše novými 
ve stejném designu. 
J e d n o t n o u  t v á ř 
drží i stojany na 
kola, které slouží 
u nád ra ž í ,  spor-
tovní haly a radni-

ce, a elegantní přístřešek u zastávky 
Karlická. Výběr se přitom řídil nejen 
estetickými hledisky, ale i (a v pod-
statě hlavně) jednoduchostí údržby 
a odolností vůči vandalství. Tu už 
nechtěně otestoval autobus zajíždějící 
k základní škole, který nacouval do 

V jarním období řešila radotín-
ská radnice spolu s hlavním městem 
finanční deficit pro rok 2011 na stav-
bě technické vybavenosti v oblasti 
Na Viničkách. Díky vstřícnosti vedení 
Magistrátu hl. m. Prahy byl tento pro-
blém úspěšně vyřešen a výstavba sítí 
zde pokračuje. 

V polovině května byly dokončeny 
asfaltové povrchy a chodníky v již ho-
tových úsecích v ulici Na Viničkách 

Vážení spolu-
občané, už si ani 
nevzpomínám, 
kdy jsem měl 
n a p o s l e d y  t u 
čest Vás oslovit 
v této rubrice, 
ale zdá se mi 

to dávno. Dávno proto, že se od té 
doby mnohé událo, alespoň na po-
litické scéně. 

Gradace toho, co všechno je na 
veřejné scéně možné, se zdá ne-
uvěřitelná. Stává se to takovým 
fenoménem doby, že zastiňuje vše 
ostatní. Všichni mu podléhají. Byl 
jsem překvapen, jak bezradně pů-
sobil jeden ze dvou komentátorů 
v pořadu komentovaných událos-
tí ČT24 v den, kdy se neobjevila 
žádná nová skrytá nahrávka šoku-
jícího, byť soukromého rozhovoru. 
V podstatě to vypadalo tak, že není 
o čem hovořit. A to mě zarazilo. Co 
se vlastně stalo? Co jsme připustili? 
V podstatě jsme nechali ty nejhorší 
lidi z naší politické scény, aby vstou-
pili do našich životů tak, že jsme se 
jimi začali zabývat. Lidi, kteří ne-
stojí za víc, než se od nich odvrátit 
a ignorovat je, se stali mediálními 
hvězdami, byť negativními. Den 
každého z nás má jen 24 hodin. 
A my jim prokazujeme tu čest, že 
se jimi vůbec zabýváme. Zabývá-
me se svinstvem a bahnem, jako 
kdyby v našich životech neexistoval 
protipól. 

Média mají na nás všechny obrov-
ský vliv, ať chceme nebo ne. A neve-
dou nás dobrým směrem. Alespoň 
ne v tom, co nám předkládají a v ja-
kých proporcích. Musí informovat 
o všem, ale nevyváženost mezi tím 
špatným a dobrým je, alespoň pod-
le mého názoru, obrovská. Je kolem 
nás mnoho špatného, ale mnohem, 
mnohem víc toho dobrého. Jen si 
to už ani neuvědomujeme. A o tom 
bychom měli také mluvit. A hodně 
nahlas. Protože pokud nebudeme, 
tak se logicky jednoho dne všichni 
připojíme k „očekávačům“ konce 
světa, jako se stalo některým ne-
dávno. Doufejme jen, že i pak bude-
me tím špatným světem kolem nás 
podvedeni.

Další ročník Radotínnského pábení 
nabitý nádherným programem pobavil 
a až na poslední chystanou akci, Necky-
ádu, se přidal k ostatním vzpomínkám. 
Ale protože se povedl, stojí zato se za 
tím, co se již nabídl, ohlédnout.

Vše startovalo Velkým radotín-
ským rodeem, o kterých již ale Noviny 
Prahy 16 psaly. Po dni v ohradách se na 
dva dny dění vrátilo zase pod střechu, 
konkrétně domu U Koruny, na jehož 
pódiu se odehrával divadelní festival 
Radotínská Radost. Byl to dvouden-
ní maratón divadel pro děti i dospělé, 
nabitý dějem, nadšením a nápady. 
V tomto roce se nesl ve znamení heř-
mánku, který dokáže léčit - stejně jako 

Do začátku letních prázdnin zbývá již něko-
lik málo dní. Mnozí se již těšíme na zasloužený 
čas dovolených, který se nezadržitelně blíží. 
Měsíce červenec a srpen však pro některé býva-
jí naopak obdobím, které je z hlediska pracovní 
náplně tím nejrušnějším a nejintenzivnějším. 
Mohu třeba jmenovat lidi a profese z oblasti 
cestovního ruchu, pohostinství, ale třeba i sta-
vebnictví. Právě dva letní měsíce jsou ideální 
pro rekonstrukce, úpravy a jiné práce ve škol-
ních a předškolních objektech či jiných zaříze-
ních, které během školního roku navštěvují děti 
a v době prázdnin budou prázdná. Samozřejmě, 
aby podobný ruch mohl nastat, musí mít zada-
vatel investiční prostředky. S potěšením mohu 
konstatovat, že pro Městskou část Prahu 16 
bude i letošní léto značně „perné”, jelikož se 
na červenec a srpen připravuje zahájení hned 
několika investičních akcí. V prvé řadě bude 
provedena celková rekonstrukce kuchyní na 
všech detašovaných pracovištích radotínské 
mateřské školy. Modernizace dle platných no-
rem bude provedena díky 5miliónové dotaci od 
hl. m. Prahy. Stejně vysoká částka se radotínské 
radnici od stejného subjektu podařila získat na 
rozšíření zázemí Kulturního střediska Koruna, 
kde bude provedena úprava sklepních prostor 
na klubovou scénu, v níž najdou zázemí např. 
divadelní spolky, výstavy a nebo vystupující 
hudební skupiny. Dalším významným po-
činem, díky účelovým prostředkům ve výši 
10 miliónů Kč, tentokrát od Ministerstva finan-
cí ČR, bude dostavba části pavilónu, ve kterém 
sídlí školní jídelna a především družina. Cílem 
bude právě rozšíření prostor pro družinu, která 
sídlí v 1. patře, z důvodu uspokojení zvyšující 
se poptávky u radotínských rodičů na umístění 
prvostupňových dětí po výuce do této instituce. 
Akcí by se měl vyřešit i letitý problém jediného 
a omezeného přístupu do družiny. Čtvrtým 
větším investičním záměrem je úprava a digi-
talizace místního kina. I zde se podařila získat 
mimo rozpočet městské části účelová dotace. 
Ministerstvo kultury ČR na realizaci přispělo 
necelým jedním miliónem korun. Předpoklad 
je, že si na podzim budou moci diváci vychutnat 
úplné filmové novinky i v 3D provedení nebo 
přijít na koncert např. z Metropolitní opery 
v New Yorku či z milánské La Scaly. Dále bude 
zahájena úprava a přeměna bývalého dopravní-
ho hřiště u Sídliště na moderní skatepark. Vedle 
dotace od Ministerstva vnitra ČR – odboru 
prevence kriminality přispěje částkou i radni-
ce, čímž dojde ke kultivaci i přilehlého, dnes 
nevábného okolí mezi železničními tratěmi. 
A mohu pokračovat rekonstrukcí mostku nad 
kinem a mnoha dalšími finančně méně nároč-
nějšími akcemi, ale o těch zase příště.

Závěrem Vám, všem čtenářům Novin 
Prahy 16, jménem redakční rady přeji příjemné 
prožití dovolených a prázdnin, načerpání co 
nejvíce nových sil a energie. Vám, kteří se vydá-
váte na cesty nějakým dopravním prostředkem, 
přeji šťastnou cestu a bezpečný návrat. A na 
konec všem co nejlepší počasí dle představ, 
a pokud možno žádný déšť, který by udělal 
čáru přes prázdninové plány Vám, rodině 
i příbuzným. 


