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PRAHY16
LPK - co se skrývá za třemi písmeny?

Weby uspěly
každý v jiné kategorii. 
   Tyto kategorie byly celkem tři, ale pouze 
ve dvou měl náš správní obvod zastou-
pení: nejlepší webové stránky města (zde 
soutěžila Praha 16 jako sídlo správního 
obvodu pověřené výkonem státní správy) 
a nejlepší webové stránky obce (Velká 
Chuchle). 
   A ony zmiňované výsledky? Gratulovat 
můžeme webovým stránkách Městské 
části Praha – Velká Chuchle, které v kon-
kurenci dalších 12 zúčastněných v ka-
tegorii obce obsadily 2. místo! Ocenění 

z rukou JUDr. Rudolfa Blažka, náměstka 
primátora hl. m. Prahy, a Ing. Martina 
Trnky, ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, 
převzaly na slavnostním ceremoniálu 
18. března v Clam-Gallasově paláci tajem-
nice Úřadu městské části Praha – Velká 
Chuchle Jiřina Hanlová a Pavla Pajerová, 
pracovnice chuchelského úřadu, která má 
mimo jiné na starosti i webové stránky. 
„Tento výsledek je oceněním práce a sna-
hy všech, kteří se na tvorbě webu podíleli. 

Děkujeme za projevený zájem i za hlasy 
poslané do soutěže a doufáme, že se nám 
bude dařit prostředí našeho webu nadále 
doplňovat a vylepšovat,“ uvedla Hanlová.
   Ale ani radotínské stránky neskončily 
úplně nejhůře. Soutěžících webů „velké 
Prahy“ bylo opět 13, a právě pátou příčku 
obsadila Městská část Praha 16. Nejvyšší 
příčku dobyl portál praha.eu, na druhý 
stupínek dosáhla Praha 1 se stránkou 
praha1.cz následována weby Městských 
částí Praha 12 (praha12.cz) a Prahou 6 
(praha6.cz).
   Desetičlenná porota hodnotila stránky 
podle šesti kritérií – povinné informace 
(podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím), zpracování úřední desky, 

doporučené a doplňkové 
informace, ovládání webu, 
nav igaci a přehlednost , 
výtvarné zpracování a bez-
bariérovost. V bodovém 
hodnocení byly stránky 
w w w. mc pr a h a16 . c z  ve 
všech případech lepší než 
chuchelský portál. U stránek 
Velké Chuchle ocenila poro-
ta zpracování úřední desky, 

bohatost zveřejněných informací či pre-
cizně zpracovaný rozpočet. Web Prahy 16 
ocenila jedna z porotkyň slovy: „Na první 
i na druhý pohled stránky plné informací 
a příjemné, ovladatelné i pěkné.“ Oběma 
městským částem ale ubrala cenné body 
absence jazykové verze či neúplný výčet 
povinných informací. 

Kompletní výsledky na:
http://zlatyerb.obce.cz

   Osobně se domnívám, že snad není  
jediného občana v Radotíně, který by 
alespoň jednou v životě neslyšel něco 
o LPK, tedy o Letopisecké komisi. Málo-
kdo z nás však tuší, co se za těmito třemi 
písmeny skrývá a kdo že je členem LPK 
a co je jeho náplní?

Zákonem č. 80 ze dne 30.1.1920 
o pamětních knihách obecních byla 
každé obci uložena povinnost založit 
a vést pamětní knihy obecní. Z tohoto 
důvodu se zřizovaly komise a zápisy 
prováděl kronikář ustanovený obec-
ním zastupitelstvem. Na základě to-
hoto výnosu bylo na schůzi obecního 
zastupitelstva dne 11.12.1921 usneseno 
založit pamětní knihu obce Radotín. 
Již v první knize radotínské kroniky 
je zmiňována letopisecká komise a její 
činnost. Nešlo však o komisi, jakou 
známe dnes, ale o spolek lidí, kteří 
se ujali úkolu vést kroniku Radotína 
a sepisovat do ní všechny významné 
události. Dnešní kronikářkou Radotí-
na je Ing. Andrea Gruberová. 

Dovolte mi seznámit Vás stručně 
s letopiseckou komisí Radotína, jak 
vypadá dnes a co je jejím posláním. 
Letos na jaře LPK oslaví nekulaté vý-
ročí 39 let své existence a za tuto dobu 
jí prošlo celkem 43 členů a i nadále, 
po určité personální obměně a po 
vstupu několika nových členů, je plna 
elánu a nových plánů do budoucna. 
Za tuto dobu připravila pro radotín-
skou veřejnost celkem 35 přednáško-
vých večerů, svými příspěvky trvale 
zásobuje časopisy Noviny Prahy 16 
a „Šemík“, kronikáři obce jsou vždy 
vybíráni z řad členů LPK, komise svou 
činnost již rozšířila mimo obec (např. 
přednáškové „Pozvání do Radotína“ 
v listopadu 1999 v Městském muzeu 
hl. města Prahy). 
   Spravuje a neustále rozšiřuje značně 
obsáhlý archiv a tím připravuje ma-
teriály pro své budoucí následovníky. 
Archiv LPK je nejčastěji obohacován 
dary od občanů Radotína a okolí, 
členové LPK jakýkoliv vypůjčený 
materiál archivují a originály na vyžá-
dání vrátí; archiv se tak stále rozšiřuje 
o další významné fotografie, pohled-
nice a publikace. Hlavní náplní členů 
LPK - nutno říci, že se jedná o skupinu 
dobrovolníků, kteří se ve svém volném 
čase scházejí každé druhé úterý v mě-
síci v podvečer v budově na starém 
hřišti - je nejen shromažďovat a třídit 

archiválie, staré fotografie, pohledni-
ce, spisy, bezpečně vše kopírovat na 
datové nosiče a časově určit, starat 
se o zachování veškerých důležitých 
spisů, ale mít také tendenci podělit se 
o své poznatky a zajímavosti z archivu 
LPK s širokou veřejností. Proto pořá-

dají pravidelné přednášky, kdy první 
z nich proběhla 16.11.1971 (,,Z histo-
rie Radotína“) a zatím poslední pak 
11.2.2009 („Přírodní rezervace Rado-
tínské údolí, její historie a význam“). 
Z návštěvnosti jednotlivých předná-
šek, které jsou samotnými členy LPK 
archivovány, je zřejmé, že zájem o ra-
dotínskou historii neupadá a že veške-
rá snaha členů LPK není zbytečná.
   Jednotliví členové LPK jsou lidé 
různých věkových kategorií, jedno 
mají ale společné, není jim totiž lhos-
tejné místo, kde bydlí, či ke kterému 
mají jiný vztah, a totiž Radotín, jeho 
historie, významní obyvatelé, budo-
vy a jiné fenomény. V současné době 
má LPK 12 členů a několik čestných 
členů. Kontakt s místním úřadem je 
zprostředkován tajemníkem komise, 
kontakt s radotínskou knihovnou pak 
její vedoucí, která je zároveň členem 
LPK. Každý z jednotlivých členů po-

krývá určitou sféru zájmu LPK a dle 
svých možností shání o daném tématu 
podklady pro archivaci, či na jejich 
základě následně vede přednášky pro 
širokou veřejnost. Dovoluji si tvrdit, 
že podobně pracující a aktivní leto-
piseckou komisí se nemůže pochlubit 

žádná jiná městská 
část Prahy než prá-
vě Radotín.
   Členové LPK na 
fotogra f i i  (zadní 
řada zleva): Miloslav 
Pátek – filmový a fo-
tografický archiv, 
dok u menta r i s t a , 
Jaroslav Sojka - čest-
ný člen LPK, dlou-
ho le t ý  pře d s e d a 
LPK, Mgr. Štěpán 
Rak – geologická 
a  a rc h e o l o g i c k á 
h i s t o r i e  R a d o -
t í n a ,  p ř í r o d -

ní památky a rezervace, Ing. Petr 
Binhack – předseda LPK, zastupitel 
a člen rady MČ Prahy 16, Miroslav 
Moravec – vedoucí odboru občansko 
správního ÚMČ Praha 16, (přední řada 
zleva): Mgr. Tomáš Hromádka - zastu-
pitel a kronikář Velké Chuchle, geograf, 
historik, autor regionálních publikací, 
Ferdinand Löffelmann – grafik LPK, 
zpracování pozvánek a propagačních 
materiálů, Ing. Andrea Gruberová – 
kronikářka, Karel Dušánek – archivář, 
Ing. Irena Farníková – vedoucí knihov-
ny, členka zastupitelstva, MUDr. Mi-
roslav Dlouhý – historie významných 
událostí a občanů Radotína, Ing. Fran-
tišek Chaloupka – správce elektronické 
a audiovizuální dokumentace a tech-
niky. Na fotografii nejsou: Otakar 
Lachmann – člen LPK z Lochkova, 
historie a význam Lochkova, a Bořivoj 
Zelený – fotodokumentarista.

Zbraslavští loutkáři oslavují
   Loutkářský soubor Rolnička oslaví 
v závěru letošní sezóny 25. narozeniny. 
Slavit budou samozřejmě loutkáři sou-
časní i bývalí, slavit budou všichni, kdo 
mají rádi dobré divadlo. Ale především 
budou chystané oslavy patřit všem ma-
lým divákům, všem dětem, které sobotu 
co sobotu naplňují hlediště Divadla 
Jana Kašky k prasknutí, do posledního 
sedadla, do posledního přístavku!
   Rolnička přichystala od 24. do 26. 
dubna pro své publikum malý festi-
val, nazvaný Zbraslavské loutkaření. 
Milovníky loutkových pohádek čeká 
„víkend plný divadla“! Festival zahájí 
domácí soubor, ale sobota bude patřit 

hostům - a ne ledajakým! A v neděli 
všechno završí divadelní pouť.
   V přehledu zbraslavských kulturních 
akcí na straně 9 přinášíme podrobné 
informace o programu festivalu.

Radotínská radost 2009
Především 

pro příznivce 
divadelního 
umění pořádá 
Městská část 

Praha 16 ve spolupráci s Divadelním 
spolkem Gaudium akci Radotínská ra-
dost 2009.

V sobotu 16. května se v Kulturním 
středisku „U Koruny“ představí nejen 
radotínští ochotníci z Gaudia, ale i ama-
térské soubory z blízkého okolí. Do 
Radotína dorazí Zbraslavská kulturní 
společnost, která uvede Čapkovu po-
hádku O Princezně Zubejdě solimánské, 
z Třebotova pak přijedou Tři boty, což je 
spolek žáků z místní základní školy. Ti 
uvedou přestavení podle Edwarda Leara 
a Pavla Šruta Když v Grombúlii ve zpra-

cování Václavy Makovcové a Jany Bar-
nové. Těšit se můžeme též na autorskou 
pohádku Vlasty Pilařové z místního 
Divadelního spolku Gaudium s názvem 
Kočičí rebelie aneb tenkrát za komí-
nem. Závěrečné představení bude patřit 
amatérskému spolku s názvem ToTO 
divadlo a s příběhem Etgara Keretta 
Knellerův letní tábor.

„Naší snahou do budoucna je or-
ganizace víkendového divadelního 
festivalu,“ uvedl starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. O tom, 
zda se Radotínská radost bude konat 
třeba napřesrok po celý víkend, rozhod-
nete vy, diváci. Jste srdečně zváni!

Bližší informace na webových
stránkách Městské části Praha 16
www.mcpraha16.cz.

Radnice zorganizovala
lyžařský týden pro děti

V období  jarních prázdnin, tedy od 
21. do 28. února, zorganizovala rado-
tínská radnice ve spolupráci se základní 
školou pro místní mládež ve věku od 
devíti do osmnácti let zimní pobytový 
zájezd, který byl zaměřen na výuku 
lyžování. Letos se akce uskutečnila již 
popáté.

Třicet čtyři přihlášených dětí ab-
solvovalo sportem a hrami naplněný 
týden na Mariánské u Jáchymova 
v Krušných horách, v příjemném 
prostředí chaty Lesanky. ,,Sněhové 
podmínky byly oproti předchozím 
dvěma rokům zcela mimořádné,“ uve-
dl  Mgr. Karel Hanzlík, hlavní organi-
zátor a vedoucí zájezdu. 

Lyžařský výcvik probíhal především 
na sjezdovkách nedalekého areálu Ne-
klid na Božím Daru a na Klínovci. 
Vyvrcholením týdenní akce byl zá-
věrečný závod v obřím slalomu, kde 

každý z účastníků 
předvedl, jak se 
zlepšil  a prohloubil 
své lyžařské doved-
nosti. 

V obdobných ak-
cích by chtěla Měst-
ská část Praha 16 
v budoucnu pokra-
čovat dále a pomoci 
tak vyplnit pro-
gram dětem, které 
by hlavně v době 
prázdnin neměly 
žádné aktivity. ,,Do budoucna máme 
snahu, na základě spolupráce s odbo-
rem sociálním, začlenit do podobných 
zájezdů vytipované děti ze sociálně 

První úspěchy projektu
Stejná šance na vzdělání

slabších rodin, tak jako tomu již dnes 
je v případě letních táborů,“ informuje 
starosta Hanzlík.
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Již dva měsíce uběhly od zahájení 
vzdělávacích kurzů nejen pro mamin-
ky na mateřské. Kurzy jsou realizo-
vány v rámci Operačního programu 
Praha - Adaptabilita spolufinancova-
ného Evropským sociálním fondem. 
Projekt jazykové a vzdělávací agentury 
Channel Crossings, který probíhá ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 16, 
má již své první absolventy. Ti úspěšně 
zakončili měsíční počítačový kurz MS 
Word a jednodenní interaktivní trénink 
Efektivní komunikace a argumentace.

V současné době probíhají tři se-
mestrální kurzy anglického jazyka pro 
začátečníky a mírně pokročilé, kterých 
se účastní jak rodiče dětí do patnácti 

let žijící v Praze, tak i osoby pečující 
o dlouhodobě nemocné členy rodiny. 
Mezi účastníky je převážná většina žen, 
ale těší nás, že si cestu k dalšímu vzdě-
lávání našlo také několik mužů.
   Do června se uskuteční v moderně 
vybavené multimediální učebně další 
tři počítačové kurzy, které jsou věno-
vány například základům práce s PC 
či rozvíjení uživatelské znalosti progra-
mů MS Excel a PowerPoint. Pokračovat 
budeme rovněž v kurzech osobního 
a profesního rozvoje, které hravou a in-
teraktivní formou účastníkům ukazují, 

jak co nejlépe využívat a rozvíjet osob-
ní i profesní potenciál. Pro nové zájem-
ce otevíráme kurzy Organizace práce 
a času (24.4.), Osobnostní typologie 
(22.5.) a Řešení konfliktů (19.6.).

Mnoho účastníků využilo mož-
nost bezplatného hlídání dětí v nově 
zrekonstruované dětské herně. Pro 
některé maminky to byla první zku-
šenost s hlídáním jejich dětí. Počáteční 
obavy o to, zda dítě samostatný pobyt 
po dobu výuky zvládne, však rychle 
ustoupily. Děti se spřátelily s novými 
kamarády a na další setkání v herně 
agentury Channel Crossings se těší. 

Při plánovaní vzdělávacích kurzů na 
příští semestr budeme vychá-
zet z námětů a připomínek 
téměř osmdesáti přihlášených 
účastníků, kteří vyjádřili přá-
ní dále se vzdělávat a rozvíjet. 
Přestože v současné době 
evidujeme již mnoho nových 
zájemců o kurzy na příští 
semestr, příležitost zapojit se 
do projektu stále trvá, proto-
že vzdělávací aktivity budou 
pokračovat až do konce roku 

2010. Věříme tak, že každý zájemce 
získá možnost osvojit si nové znalosti 
a zkušenosti, které jej budou motivovat 
k dalšímu vzdělávání a rozvíjení vlast-
ních schopností a dovedností.
   

Pro více informací kontaktujte 
vedoucí projektu PhDr. Zdeňku 
Havrlíkovou, e-mail:
zdenka.havrlikova@chc.cz,
tel.: 210 215 364.
Aktuální termíny kurzů naleznete na 
www.chc.cz/eu.html.


