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PRAHY16
Radotínský sportovní klub, o.s.

Pábení odstartuje...

   A na jaké akce že se mohou čtenáři No-
vin Prahy 16 těšit? 
Radotínská radost

Pilotní projekt především pro příznivce 
divadelního umění. V rámci sobotního 
dne 16. května se představí nejen rado-
tínští ochotníci ze spolku Gaudium, ale 
i amatérské divadelní soubory z blízkého 
okolí. Snahou do budoucna je organizace 
celovíkendové divadelní akce. 
Velký dětský den v lázních 

Zábavný den pro děti, který se opět 
uskuteční v příjemném areálu radotín-
ských říčních lázní v sobotu 30. května od 
13.30 do 19 hodin. Program bude vyplněn 
soutěžemi, autogramiádou známých 
osobností, vystoupením DJ Sluníčka či 
divadelního spolku. Ke zhlédnutí bude 
i módní dětská přehlídka nebo hudební 
etnické vystoupení hostů z Afriky. 
Královský průvod z Prahy na Karl-
štejn

Jde o třet í ročník 
h is tor icko – ku l-
turní akce. Ideou je 
historická tradice, 
jejíž kořeny sahají 
do doby vlády cí-
saře Karla IV. Tento 
panovník uchovával 
korunovační klenoty 
Svaté říše římské na 
svém venkovském 
sídle – na hradě Ka-
rlštejně a každoročně 
po Velikonocích je 
nechával coby svátos-
tiny v Praze ukazovat 
věřícím. Krátce na to 
byly klenoty vezeny 
zpět. Právě návrat 
klenotů z hlavního 
města na Karlštejn je 
námětem Královské-
ho průvodu.
   Dvoudenní Královský průvod začíná 
6. června dopoledne na Pražském hradě 
před katedrálou sv. Víta. Historický prů-
vod císaře Karla IV. a jeho dvora projde 
areálem Hradu a pak z Hradčanského 
náměstí zamíří k Radotínu, dále přes 
středočeské Černošice do Dobřichovic, 
kde bude program prvního dne završen 
večerním představením Vrchlického 
Noci na Karlštejně. V Radotíně bude pro 
císaře připraveno důstojné uvítání obo-
hacené o bohatý doprovodný program, 
jehož součástí bude vystoupení šermí-
řů, ukázky tradičních řemesel, dobové 
hudby a hudebních skupin. Vrcholem 
programu, který bude před radotín-
skou radnicí pokračovat do pozdních 
večerních hodin, bude vystoupení zpě-
váka Ivana Hlase a jedno překvapení 
na závěr.

Velké radotínské rodeo o primátorský 
pohár 
   Je tradiční akcí pořádanou pod patronací 
a záštitou primátora hlavního města Prahy 
a starosty Městské části Praha 16. V České 
republice je rodeo nejen samoúčelným 
sportem, ale i akcí zaměřenou na předve-
dení dovedností používaných při pastev-
ním chovu dobytka a umožňující v rámci 
ekologického zemědělství – pastevního 
chovu humánní a šetrnou manipulaci 
s hovězím dobytkem. 

Tradiční rodeová klání v radotínském 
areálu říčních lázní nabídnou nejenom 
„dobytkářské“ disciplíny, soutěže rych-
lostní zaměřené zejména na ovládání 
koní, jezdecké dovednosti, ale připraven 
je i doprovodný kulturní program (volba 
Miss Rodeo tentokrát proběhne nově mezi 
návštěvnicemi rodea, dětská tombola, 
dětské projížďky v koňském sedle i v zá-
přahu). Pomyslnou závěrečnou třešničkou 
na dortu je country bál pod širým nebem. 
Rodeo je součástí celoročního mistrovství 
České republiky.

Radotínská neckyáda 
   Druhý ročník soutěže ve splavování 
Berounky na netradičních plavidlech. 
Závodu se může zúčastnit každý, komu 
nechybí odvaha, patřičná dávka recese 
a humoru a dostaví se na start s impro-
vizovaným a amatérsky vyrobeným pro-
středkem, konstruovaným pro splavení 
řeky Berounky. Doprovodný program 
s večerním vyhlášením vítězů v Říčních 
lázních je samozřejmostí.

Kalendář 2. Radotínského pábení:
16.5.  Radotínská radost 
30.5.  Velký dětský den v lázních
6.6.    Královský průvod z Prahy
          na Karlštejn
13.6.  Velké radotínské rodeo
         o primátorský pohár
20.6. Radotínská neckyáda

S koněm i s pistolí

dřív nevěřila,“ směje se mladá blondýnka 
Petra Bomská z jízdní složky Městské poli-
cie Prahy 5, mezi jejíž běžné pracovní úkony 
patří odložit služební pistoli a vykydat hnůj. 
„On možná policista na koni může vypadat 
důstojně, ale to, co je za tím, už nikdo nevi-
dí,“ líčí Petra, která vstává ráno v pět, v šest 
je u koní, nakrmí, na služebně „udělá papíry“, 
vykydá hnůj, vyhřebelcuje, vyčistí, opečuje… 
„Tady se musí člověk koni věnovat praktic-
ky pořád. Nemůže zůstat sám, potřebuje, aby 
u něj každý den někdo byl, a je jedno, jestli 
je Silvestr nebo Vánoce,“ říká dvaadvaceti-
letá Petra, nejmladší členka z pětičlenného 
jízdního sboru Městské policie Prahy 5. Na 
koni ve svém rajónu denně najezdí desítky 
kilometrů. „Stabilně objíždíme Prokopské 
údolí, Radotín, Lipence, Chuchli a teď nově 
vyrážíme i na pěší zónu na Smíchově,“ líčí 
Petra a poplácá svého oblíbeného koně po 
zvědavé hlavě. 
   Na pěší zónu se Petra těší. „Koně máme 
první rok a zatím jsme s nimi byli v plném 
provozu jen párkrát. Policejní koně se totiž 
pořizují jako nezkušení ve věku čtyř let, kdy 
se musí všechno teprve naučit. „S  koněm, 
který nemá žádné zkušenosti, se nedá bez 
výcviku vyrazit do provozu,“ vysvětluje 
Petra. Kůň si musí zvyknout na spoustu 
cizích věcí: na hluk, zmatek, PET lahve 
a odpadky na chodníku, třepetání fáborků, 
rozrážení davu… a při tom všem zachovat 
klid. „Nesmí se ničeho leknout a  splašit se.“ 
I proto u policie „slouží“ nejklidnější ple-
meno: Kladrubský kůň. „Nejenom že mají 
nejlepší povahové vlastnosti, ale jsou i silní 
a urostlí, takže vypadají majestátně,“vysvět-
luje zástupce ředitele Městské policie Prahy 
5 Luboš Kožíšek, který dnes zaskakuje za 
vedoucího jízdní skupiny. „Policista potom 
samozřejmě budí respekt.“ A má jistě prav-
du. Kam by došla policie s poníky?
   V devět ráno je ve stájích na chuchelském 
závodišti, kde má jízdní jednotka Městské 
policie Prahy 5 své čtyři koně ustájené, už 
dávno všechno hotovo. Petra s novou kole-
gyní, která je dnes u jednotky poprvé, z kaž-
dého koně očistila i to nejmenší smítko, na-
krmila je granulemi podobnými psímu žrá-

dlu a z každého boxu vykydala vidlemi hnůj 
do kolečka. Teď rázuje po stáji a připravuje 
se i s koněm na směnu. Dneska do terénu 
vyráží Fago a Alba. Petřin oblíbenec, na kte-
rého je zvyklá, musí zůstat ve stáji, protože 
je čerstvě po kastraci. Petra už je v rajtkách 
a v reflexní policejní bundě. „Tak, hodný, 
drž…“ Nasadí Albovi ohlávku, přikryje ho 
dekou a přiváže sedlo. Všechno dělá dů-
kladně, chvíli to trvá. 
Ještě bičík, na hlavu 
jezdeckou přilbičku, 
p o l i c e j n í  o p a s e k 
s želízky a pistolí. 
A brašnu s lopatkou. 
Na koňský trus. „Kůň 
si nevybírá, kde po-
třebu udělá, a my to 
na chodníku nechat 
nemůžeme,“ směje 
se Petra. 

Drobně  mrho l í 
a je lezavo. Koně ale 
vyrážejí, i když není 
idylka, a i teď se do 
služby očividně těší. 
„Takže to dáme přes 
Chuchli do Radotína 
a přes lávku do Lipenců. V Radotíně pů-
jdeme ten kus po silnici, ano?“ domlouvá 
se Petra se svým dnešním kolegou Lubošem 
Kožíškem. Jízdní policie vyráží vždy ve dvo-
jici s černým a bílým koněm. „Je to trochu 
variace na hodného a zlého policistu,“ směje 
se Petra. Alba je zatím ještě šedivý, do bílé 
bary se dostane až během několika dalších 
let, stejně jako každý bělouš z plemene 
Kladrubského koně. „Výhoda koní ve služ-
bě je evidentní,“ vysvětluje Petra ze sedla. 
„Na koni vidíme mnohem dál a máme tak 
výrazně větší přehled o tom, co se kde děje, 
jsme rychlejší než pochůzkáři, takže může-
me dobře stíhat třeba zloděje, dostaneme 
se tam, kam se třeba na motorce zajet nedá 
a hlavně se nám mnohem líp jedná s lidmi.“ 
Kůň prý zlepšuje komunikaci. „Jakmile jsme 
začali jezdit na koni, začali se na nás lidi 
usmívat, děti chtějí koně hladit a vůbec jde 
všechno snáz – i pokuta se vyřídí tak nějak 
příjemněji,“ říká Petra.
   Koně přešli bez problémů rušnou silnici 
a Petra s kolegou mapují terén u Berounky 
podél řady domů. „Tady kontrolujeme zákaz 

   Radotínský sportovní klub je tělovýchov-
ná jednota, jejíž vznik můžeme datovat do 
r. 1922 (tehdy vzniká i Rudá hvězda). V prů-
běhu minulého století se název několikrát 
měnil na TJ Spartak Radotín, TJ Radotínský 
SK a v r. 1992 se vrátil k původnímu názvu 
Radotínský SK. 

Významným milníkem byl rok 2004, kdy 
se od sportovního klubu do nově vzniklé 
SC Radotín oddělily oddíly kopané, atle-
tiky a kuželek. Nynější Radotínský SK od 
roku 2004 sdružuje čtyři oddíly - soball, 
volejbal, nohejbal a košíkovou a má celkem 
178 členů. 
   RSK působí na dvou sportovištích a to na 
beachvolejbalových, volejbalových a nohej-
balových kurtech pod novým stadionem 
a na soballovém (dříve fotbalovém) starém 
hřišti. Toto soballové hřiště se v současné 
době dostavuje do konečné podoby. V po-
sledních letech jsme tato obě sportoviště 
zrekonstruovali, nyní je využívá mnoho ob-
čanů Radotína. Objekty se pravidelně udr-
žují a na místech dříve neupravených došlo 
k razantnímu zlepšení celkového vzhledu.
Oddíl soballu
  Má 82 členů, byl založen v roce 1979 
a patří k nejstarším a nejúspěšnějším so-
ballovým oddílům v ČR. Je také největší 
a nejúspěšnější jednotkou v rámci sportov-
ního sdružení Radotín SK. Mužský tým je 
dlouhodobým účastníkem nejvyšší soutěže, 
kde se pravidelně umisťuje na medailových 
pozicích a v roce 2006 se stal mistrem re-
publiky. Působí zde řada současných i bý-
valých reprezentantů a trenérů. K dalším 
úspěchům mužů patří vítězství v Českém 
poháru v letech 2006 a 2007, úspěšný start 
v PMEZ a PVP (dvě třetí a jedno druhé 
místo) nebo vítězství na mezinárodním tur-
naji v britském Guernsey v r. 2006. Během 
let 2004 až 2006 dochází k celkovému roz-
voji oddílu – ženy se úspěšně kvalifikovaly 
a obstály v druhé lize, v roce 2007 ji vyhrály 
a postoupily rovněž do nejvyšší soutěže, 1. 
české soballové ligy žen. Výrazně posílila 
mládežnická juniorská a kadetská družstva, 

která se pravidelně umisťují na předních 
příčkách ve svých soutěžích. Radotínští 
soballisté také úspěšně pořádali evropský 
Pohár vítězů pohárů i Pohár mistrů a velkou 
pozornost věnují propagaci sportu a akcím 
pro veřejnost. 
   Radotínský soballový klub navázal spolu-
práci se základní školou Loučanská a věnuje 
se svým mládežnickým týmům především 
z pohledu smysluplného volného času než 
výhrám za každou cenu. Přesto tyto týmy 
patří k nejlepším v republice. V posledních 
letech došlo rovněž k rapidnímu rozvoji 
zázemí klubu. Díky pomoci Městské části 
Praha 16, grantům Hl. m. Prahy a obětavosti 
členů klubu se podařilo zásadním způsobem 
vylepšit hřiště a šatny. Po zatravnění a vybu-
dování umělého zavlažování v roce 2007 
jsme letos postavili na hřišti systém umělého 
osvětlení, takže sportoviště patří svými pa-
rametry k nejlepším v republice a vyrovná 
se těm kvalitním na mezinárodní scéně.
Oddíl volejbalu
   Slaví letos 80. výročí od založení a celkový 
počet členů je 59. V minulém a letošním 
roce se soutěží účastnila dvě družstva žen 
a jedno družstvo mužů: ženy „A“ hrály 
třetí třídu a skončily na 7. místě, ženy „B“ 
čtvrtou třídu a obsadily 9. místo, muži 
hráli třetí třídu a skončili na šesté pozici. 
V průběhu roku jsou pořádány turnaje 
v beach areálu, soustředění na Obozu a Mi-

kulášský turnaj. Již tradičně jsme uspořádali 
XI. Maškarní Volej Bál v místní Sokolovně. 
Oddíl zve všechny příznivce volejbalu jak na 
mistrovské zápasy, tak i na rekreační utkání!
Oddíl nohejbalu
   Oddíl byl založen roku 1978 a po celou 
dobu působí na antukových kurtech pod 
novým stadionem, kde společně s oddílem 
volejbalu zkulturňuje prostředí. Oddíl má 
14 členů, kteří obsazují II.A třídu Pražského 
nohejbalového svazu a drží se v posledních 
letech na čele tabulky. Přestože oddíl nemá 
mládežnické družstvo, připravil oddíl na 
žákovské soutěže Honzu Šubrta, který se 
zúčastnil finále pražského přeboru a obsadil 
1. místo. Oddíl dále vychoval hráče Stanisla-
va Klabíka, jenž přestoupil do  Start Praha 
a hraje v nyní II. Celostátní ligu. Oddíl z dů-
vodu neobsazení mládežnického družstva 
nemůže hrát I.A třídu, i když několikrát v ní 
již mohl působit i působil. Hracími dny jsou 
středy a pátky od 15 hodin a soboty a neděle 
od 9 hodin. 
Oddíl basketballu
   Oddíl basketballu je nejmladším členem 
RSK, a to od roku 2005 po rozdělení pů-
vodního klubu na dva nové. V současnosti 
má pouze družstvo mužů a začíná s juniory. 
Dalšímu rozvoji radotínského basketballu 
by měla výrazně pomoci dostavba a provoz 
víceúčelové haly na starém hřišti.

vjezdu. Nejdřív byli řidiči hodně překvape-
ní, ale teď už vědí, že tu jezdíme a zvykli si.“ 
Policisté bez problémů vidí v zahradních 
koloniích i přes ploty. „Můžeme tak dobře 
kontrolovat, jestli v nějaké chatce nepře-
spávají bezdomovci nebo se tam někdo ne-
vloupal.“ U lávky přes Berounku z Radotína 
do Lipenců koně zbystří. „Tohle je pro ně 
náročný úsek,“ vysvětluje Kožíšek. Lávka 

je vratká a hlavně úzká, což koně dvakrát 
rádi nemají. 

V Lipencích u břehu Berounky kontro-
lujeme překvapeného rybáře. Všechno má 
v pořádku, rybářský lístek vlastní. Pokračuje-
me. Spustil se studený déšť a fouká lezavý vítr. 
Petra si stěžuje na promrzlé ruce. Koním ale 
počasí očividně nevadí a rádi se pouští do os-
trého cvalu polem, aby se jezdci zahřáli. Ještě 
projít domky v Lipencích a na čas dorazit na 
místo srazu se služebním přívěsem pro koně. 
„Po dvou třech hodinách služby jsou už koně 
unavení, tak je do stájí raději převezeme. Na-
víc jsou promočení a mohli by se nachladit.“ 
O koně se zkrátka musí pečovat. „To není 
jako služebák, do kterého nalijete benzín 
a jezdíte dál. Kůň potřebuje neustálou péči 
a bez toho, že by tomu člověk dával všechno, 
by to nešlo. Když tuhle práci chcete dělat, 
nesmí vám vadit, že je to práce těžká a že ris-
kujete, že třeba někdy z koně spadnete. Tahle 
práce prostě vyžaduje dělat ji srdcem.“ 

Biblioweb: 3. místo pro Radotín

V desátém ročníku soutěže Biblioweb 
2009 o nejlepší webové prezentace českých 
knihoven obsadily internetové stránky rado-
tínské knihovny www.knihovna-radotin.cz 
v kategorii knihoven v obcích od 5do 25 tisíc 
obyvatel čtvrté místo.

Weby posuzovala odborná porota. Žád-
ným až deseti body byla hodnocena kvalita 
obsahu stránek, jejich design, přístupnost, 
možnosti komunikace stránek s uživatelem 

a písemná koncepce webu. Přibylo nové kri-
térium týkající se použití technologií (pro za-
svěcené - Web 2.0, OPAC 2.0, RSS, blog, wiki, 
sdílení obrazových dat apod.) na stránkách 
knihoven. Celkové pořadí výrazně ovlivnilo 
kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky 
přístupné pro těžce zrakově postižené.

Letos popáté hodnotila stránky soutěží-
cích knihoven i laická veřejnost, která měla 
možnost hlasovat prostřednictvím speciál-
ních webových stránek. Prvenství si v této 

kategorii odnesla Ústřední knihovna Fakul-
ty sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně, Místní knihovna Radotín se v tomto 
hlasování umístila na skvělém 3. místě ze 
všech 43 přihlášených knihoven!

Soutěž organizoval Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR (SKIP) pod 
záštitou Asociace krajů České republiky.

Radka Chromovská
Článek je  převzat z týdeníku

MF Plus č. 12/2009

Testovací víkendy jízdních kol
 v Radotíně

   Již za několik málo dní bude mít cyklis-
tická veřejnost opět možnost zúčastnit se 
velkého testování horských kol v pražském 
Radotíně. Jde již o čtvrtý ročník této tradiční 
akce. V rámci zkušebního víkendu Ski a Bike 
Centrum Radotín představuje a zdarma za-
půjčuje cyklistům žhavé novinky z nabídky 
horských kol legendárních amerických zna-
ček Specialized, Trek, Gary Fisher a Kona.
   První tento letošní víkend v Radotíně pro-
běhl v dubnu. Jaro dopřálo všem nádherné 

počasí a nebylo divu, že i cyklisté si užívali 
krásného počasí plnými doušky v sedle 
svých jízdních kol. Vysoká návštěvnost byla 
pro pořadatele příjemným překvapením. 
Na kolech se během dubnového víkendu 
vystřídalo na tento časný termín nezvykle 
velké množství cyklistů, kteří vyzkoušeli na 
vlastní kůži ostrým testem v terénu před-
nosti a funkčnost více než padesáti modelů 
nových kol.
   Cyklisté mohli vyzkoušet nejenom klasic-
ká horská kola s předním odpružením, ale 
i sofistikované systémy celoodpružených 
kol. Nechyběla kola dámská, nebo speciali-
ty v podobě relativně mladé kategorie 29“ 
horských kol, která si teprve hledá svoje 
příznivce. 
   Servisní technici se pečlivě věnovali kaž-

dému zájemci o testování - každé kolo bylo 
speciálně seřízeno pro potřeby konkrétního 
jezdce, dle jeho výšky, váhy a preferencí 
jízdního stylu.
   Pro účastníky byla zajímavá  i organizátory 
pořádaná sobotní odpolední vyjížďka vede-
ná členy závodního MTB Teamu Ski a Bike 
Centra Radotín. Jezdci zamířili z Radotína 
přes hřebeny po červené značce přes Ameri-
ku až na Karlštejn. Na této členité trase mohl 
každý z účastníků řádně prověřit přednosti 

jednotlivých kol. Nebyla zde nouze o prudká 
stoupání, rychlé kamenité sjezdy i náročněj-
ší sjezdy po úzkých kořenitých cestách. 
   Jak jsme již zmínili na začátku článku, 
další kolo jízd je pro cyklisty ve Ski a Bike 
Centru Radotín připraveno na předposlední 
květnový víkend od pátku 22. do neděle 
24. května. K bezplatnému vyzkoušení má 
být k dispozici ještě více testovacích kol. 
K bezplatnému půjčení si stačí přinést dva 
doklady totožnosti. Chybět nebude ani tra-
diční společná vyjížďka účastníků a anketa 
o nejlepší kolo víkendu s možností vyhrát 
zajímavé věcné ceny. 

Další informace o akci na:
 www.kola-radotin.cz

Podrobnosti a výsledky na:
http://skip.nkp.cz/akcBweb09.htm


