
  

Městské části plánují sportovní haly
  Samosprávy Prahy 16 a Lipenců 
chystají stavby krytých sportovišť. 
V prvním případě půjde o víceúče-
lovou sportovní halu, která by měla 
sloužit i pro kulturní akce, v druhém 
pak o tělocvičnu sloužící především 
základní škole.
Radotín
  Dlouhodobě připravovaný záměr 
Městské části Praha 16 nabývá reál-
nou podobu. Jedná se o víceúčelovou 
sportovní halu, umístěnou na „starém 
hřišti“ v prostoru mezi tratí, stávají-
cím sobalovým hřištěm, zpevněnou 
asfaltovou plochou a ulicí U Starého 
stadionu. 
   Objekt je řešen přízemní ocelovou 
halou rozměrů 30 x 45 m, výšky 
12,8 metru, ke které jsou ze dvou 
stran přistavěny dvoupodlažní zděné 
přístavby. Hala bude využívána jako 
víceúčelová pro sport a kulturní úče-
ly: je zde uvažováno s využitím pro 
házenou, halový fotbal, florbal, tenis, 
basketbal, volejbal, nohejbal a bad-
minton, v případě kulturního využití 
pro výstavy, jednání, přednášky apod.
    Divácká tribuna pojme 198 sedících 
diváků a provoz haly bude možný od 7 
do 22 hodin. V přístavcích je umístěno 
sociální zařízení pro diváky, šatny 
s hygienickým zázemím, nářaďovny, 
klubovna, kancelář, ubytovací pokoje 

s kapacitou 21 lůžek, veřejná sauna, ob-
čerstvení, recepce a technické zázemí.
   V současné době probíhá výběrové 
řízení na výběr zhotovitele, jehož 
výsledek by měl být znám již 15.10. 
Předpokládaným termínem zahájení 
je prosinec 2007.

Lipence
  Je neuvěřitelné, že v Praze je stá-
le základní škola bez tělocvičny. 
Lipenecká škola má téměř 140letou 
tradici, vznikla rozhodnutím osví-
cených radních už v roce 1868. Od 
té doby prošla mnoha přestavbami, 
nástavbami a rozšířeními. Poslední 

z nich probíhaly v letech 1998 až 2002 
a celkem stály více než 25 milionů 
korun. Bohužel objekty ani bezpro-
střední plochy školy neumožnily zří-
dit prostory pro tělovýchovu. 
   Až po povodni 2002 a následné změ-
ně části územního plánu bylo možno 

uvažovat o novo-
stavbě na nedale-
kých pozemcích, 
převážně v ma-
jetku obce. Návrh 
Ing. arch. Petra 
K o u ř i m s k é h o 
k řešení stavby 
již v úrovni stu-
die zaujal vedení 
z d e j š í  r a d n i c e 
a bylo rozhodnuto 
dá le v př ípravě 
pokračovat. Díky 
pochopení majite-
lů přilehlé parcely 
bylo pak možno 
v letech 2003 až 

2006 zpracovat postupně dokumen-
tace pro územní a stavební povolení.
   A jak má nová tělocvična vypadat? 

Budoucí pohled na radotínskou 
polyfunkční halu

Pojďme na pétanque
Ve sp oluprác i  Mě stské  čá st i 

Praha 16 a Radotínského SK se bude 
dne 28.10.2007 od 13.00 hod. slav-
nostně otvírat za přítomnosti zástup-
ců samosprávy jedinečné sportoviště 
pro všechny občany Radotína a okolí. 
   Nové hřiště se nachází v areálu 

bývalých technických služeb v Rado-
tíně, který byl zničen při povodních 
v roce 2002. V rámci obnovy úze-
mí byly v listopadu 2006 zahájeny 
práce na revitalizaci tohoto areálu. 
Demolici zničených budov a násled-
né terénní úpravy včetně vybudování 

chodníčků a trav-
natých ploch pro-
váděla firma Regis, 
s.r.o. Dokončovací 
práce, zahrnující 
v ybudová ní bu-
lodromu, provádí 
Technické služby 
Praha - Radotín. 

A r e á l  t o h o t o 
nového sportoviště 
rozši řuje rek re-
ační zónu vysta-

Akce TV
Radotín - západ

   K 30.9.2007 byly dokončeny práce 
na výstavbě inženýrských sítí a ko-
munikací na „starém sídlišti“ a byly 
provedeny definitivní asfaltové ko-
munikace. 

  Od 1.10.2007 byly zpětně zave-
deny na Sídliště autobusové linky. 
Dokončují se nové chodníky a zpev-

   Naše televizní stanice nám  v posled-
ní době servírují různé podoby reality 
show. Od výměn manželek, přes sou-
boj svobodných dívek o zámožného 
milionáře, až po naprosto slabodu-
chý pořad Vyvolení. Přemýšlím, jak 
a proč se podobné pořady můžou 
vůbec dostat na obrazovku.  Odpověď 
je jasná. Sledovanost je na tak patřič-
ně vysoké úrovni, aby pořady splnily 
marketingové představy realizačních 
týmů. Otázka druhá je, co lidi láká 
podobné pořady sledovat? Naprostá 
zvrácenost, exhibicionismus, pohr-
daní základními hodnotami…? Jde 
mi mráz po zádech při představě, 
co určitá část lidí vyhledává. Tuto 
povrchnost můžeme v poslední době 
sledovat v trendu médií, která jed-
noznačně ve většině případů spějí 
k bulvární podobě a k laciné honbě za 
rádoby senzacemi.
   Co nám takoví ,,vyvolení hrdinové“ 
z vily můžou dát? Vypadá to, jako by-
chom neměli žádné osobnosti, na kte-
ré bychom měli být hrdí. Průzkumy 
nejsou zrovna povzbudivé. Jsme prá-
vem hrdí na české sportovce, spisova-
tele, skladatele, postavy národní his-
torie... Přesto se však zdá, a to nejen 
z různých statistických výzkumů, že 
tím naše hrdost končí. Je šílené, když 
člověk slyší, jak  si děti ještě školou 
povinné  vyprávějí s úžasem o lidech 
z ,,Vyvolených“. Skoro jako bychom 
dnes už nemohli být na nikoho a na 
nic hrdí. Jako by nám scházely vzory. 
Přesto i v této době žijí a pracují lidé, 
kteří konají  skutky, na něž bychom 
měli být pyšní, a  kteří si zaslouží  oce-
nění a naši úctu. Ovšem v reality show 
takové jedince a skutky neuvidíme, ba 
ani hovořit tam o nich neuslyšíme. To 
ovšem neznamená, že neexistují. Je 
jich dost. Je na čase se však přestat 
sklánět před lacinými hvězdami, 
které plní televize, časopisy, reklamní 
letáky a začít ctít lidi, kteří pracují pro 
blaho svého okolí, kteří si třeba ani za 
svou obětavou práci nic nenárokují 
a vykonávají ji zcela nezištně v soula-
du se svým přesvědčením a dle svého 
nejlepšího svědomí. Dle ,,vzorů“ z vily 
bychom se za chvíli mohli stydět  za 
to, že žijeme slušně, že pracujeme! Za 
chvíli bychom se mohli stydět i za to, 
že nekrademe, že nemáme milenku či 
milence... Jde, a to nejen u nás, o ne-
bezpečný trend konzumního světa, 
který je zapotřebí nepodporovat 
a začít uznávat hodnoty tam, kde se 
skutečně vyskytují.

Vážení čtenáři,
d o v o l t e  m i 
pozdravit Vás. 
Dnes bych se 
chtěl pozasta-
v i t  u  témat u , 
které je aktu-
ální dnes, bylo 
včera a asi bude  

i zítra. Je jím v tuto chvíli tolik dis-
kutovaná ekonomická a sociální re-
forma. Předně chci ocenit, že se naší 
vládě podařilo připravit a prosadit 
„alespoň něco“. Celkem nestojí za 
to probírat obsah toho „něčeho“, 
protože je jednak nevýznamný jak 
pro občany, tak pro stát, jednak 
je jen prvním malým krůčkem na 
dlouhé a strastiplné cestě. Jeho vel-
ký význam však spočívá v tom, že se 
vůbec stal. Že i přes celkem vyrov-
nané síly v poslanecké sněmovně 
byla koalice schopna se  s podporou 
části opozice domluvit alespoň na 
symbolickém zahájení tohoto pro-
cesu. Že naše země (ostatně stejně 
jako i jiní členové EU) reformy po-
třebuje, je jasné všem. Odborníkům, 
politikům i občanům. Reformu 
daní, zdravotní, sociální a také 
důchodovou. Základní rysy každé 
reformy jsou celkem jednoduché 
a jasné. Asi většina z nás bude sou-
hlasit s tím, že ti, kteří již nemohou 
pracovat, mají právo na důstojný 
život a zabezpečení ve stáří. Slabí 
a postižení jedinci (potřební) mají 
právo na ochranu a zabezpečení. 
Práceschopní nezaměstnaní ne-
mohou ujídat z koláče důchodcům 
a  potřebným. Zdravotnictví musí 
být solidární, ale ne tak snadno 
zneužitelné jako to naše. Že se mu-
síme srovnat s faktem, že ubývá ve 
společnosti těch, kteří pracují, a při-
bývá důchodců. Budoucí důchodci 
musí myslet na své stáří již dnes. 
Jeden pracující neuživí v budoucnu 
dva důchodce tak, aby jeho i jejich 
život za něco stál. Občané by měli 
svěřovat státu jen nezbytně nutné 
množství peněz, protože se jim 
o ně bude vždy starat hůř, než by to 
udělali oni sami. Tohle pro nás musí 
politici zařídit. A je jejich, ale i naší 
odpovědností, jestli to udělají včas.


