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PRAHY16
Poznali se na vodě

O letošních prázdninách se uskutečnil 
již pátý ročník projektu „Poznejme se na 
vodě“. Ten je vyústěním aktivní a dlou-
holeté spolupráce mezi naším občanským 
sdružením Proxima Sociale, jež mimo dal-
ších aktivit provozuje radotínský Klub pro 
mládež, a německou organizací Verband 
für Kinder - und Jugend Arbeit v Hambur-
ku, konkrétně s nízkoprahovým klubem Ju-
gendclub Burgwedel. Německá organizace 
se rovněž věnuje dětem a mládeži žijící na 
předměstí velkého města.
   Spolupráce s odborníky na sociální proble-
matiku z Hamburku začala již v roce 1994. 
Novinkou letošní výměny bylo zapojení 
další organizace e Society of the F r i -
ends of Children (Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci TPD) působící 
v Polsku a pracující s podob-
nou cílovou skupinou.

V minulém roce navštívili  
klienti Klubu partnery v Ham-
burku, kde byl připraven bohatý 
program. Společně si prohlédli 
Hamburk, zažili společný výlet 
podél Labe, absolvovali návštěvu 
hamburského podzemí, plavbu 
na kanoích po místních kanálech nebo tři 
dny v zážitkovém parku blízko UNESCO 

Schaalsee – Erlebnisbahn Ratzeburg a na 
závěr se rozloučili tradičním večírkem.

   Tentokrát se akce konala ve dru-
hé polovině července v České 

republice – částečně v Praze 
a částečně v jižních Čechách. 
Osmidenního výjezdu se 

zúčastnilo 30 dětí a 9 pracov-
níků. „Stejně jako naše děti, tak 

i děti z německé a polské strany 
hranic tráví převážnou část 
svého života v ulicích měst 
a naše společná akce je pro 

ně jinou alternativou trávení volného 
času,“ uvedl Jindřich Exner, který má v ob-

čanském sdružení Proxima Sociale tento 
program na starosti. Pro účastníky zde byl 
připraven bohatý program ve formě inter-
aktivních her, tématicky zaměřených diskusí 
či sportovních turnajů. Hlavní aktivitou 
však byla čtyřdenní společná plavba po řece 
Vltavě spojená s kempováním a životem „na 
jedné lodi“. Program byl zakončen výtvar-
ným workshopem přístupným veřejnosti 
a rozlučkovým večírkem. Smyslem letošní 
akce bylo zejména prohloubení kontaktů 
mezi německými, českými a nově i polský-
mi dětmi, poznání jiné kultury a prolomení 
jazykové bariéry.

Kulturní středisko a Místní knihovna 
Radotín oslavily společně s dětmi a učiteli 
z místní Základní školy v Loučanské ulici 
jejich novou zdatnost - čtenářství.

24. června, poslední středu právě zakon-
čeného školního roku, hostilo Kulturní stře-
disko  „U Koruny“ setkání prvňáků s králem 
Knihomolem. Během hodinového programu, 
při kterém mohli přítomní rodiče i praro-
diče zhlédnout nejrůznější 
scénky, písničky i povedené 
autorské divadelní předsta-
vení, nejmenší ukázali, jak je 
důležité umět číst. Děti pak 
ještě dostaly šanci dokázat 
králi, jak toto umění ovládají, 
a vedle samotného pasování 
na „rytíře čtení“ si tak vyslou-
žily i odměnu. Tu představo-
vala dětská kniha a poukaz 
na bezplatné roční členství 
do knihovny! Městská část 
Praha 16 tak spolu s vedením 
základní školy pomohla vyba-
vit třídy knihami, které budou děti společně 
číst v dalším školním roce.
   Pasování čtenářů je dnes už rozšířená 
populární forma podpory čtenářství a řa-

dí se mezi takové iniciativy, jakými jsou  
například programy Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení nebo Noc s Anderse-
nem. Společným cílem projektu, na němž se 
kromě Kulturního střediska podílela i paní 
učitelka Magdalena Brončková a vedoucí 
Místní knihovny Ing. Irena Farníková, je 
přivést děti ke knize využitím síly společné-
ho prožitku. Kniha pak už není chápána jako 

intelektuální modla, ale jako prostředník pro 
obohacení a kultivaci komunikace mezi lid-
mi i se sebou samými.

Prvňáci pasováni na čtenáře

Žáci čtvrté, šesté a sedmé třídy Základ-
ní školy v Lipencích se na začátku června 
zúčastnili školy v přírodě v jizerskohorské 
lokalitě, v Desné – Pustinách. Ani nepřízeň 
počasí - chladno a deštivo - radost dětí z po-
bytu v krásných horách neovlivnila.
   Výuka probíhala netradičním způsobem, 
formou her, soutěží, kvízů, plněním úkolů 
z matematiky, českého jazyka, vlastivědy, 
přírodovědy a třeba i při „bojové“ hře. 
Všichni žáci byli rozděleni do šesti druž-
stev složených ze žáků jednotlivých tříd. 
Hudební výchova „se vyučovala” v přírodě 
při pochodu a zdolávání výškových rozdílů. 
Naopak na výtvarné výchově byl zadán úkol 
nakreslit přísloví tak, aby ho druhé skupiny 
poznaly. A nejen to - napsat k němu příběh 
pomocí jednoslabičných slov. Také namalo-
valy erb své skupiny a k němu psaly motto. 
U všech vyhrálo vtipné: „Tygří drápy dobří 
jsou, ti to všechno vyhrajou.“

Plno smíchu a veselí vyvolala hodina 

dramatické výchovy. 
Jed not l ivé  sk upi-
n y  s i  v y l o s o v a l y 
n á m ě t  p o h á d k y 
i žánr jejího podá-
ní. Děti měly během 
dne čas na ztvárnění 
pohádky a přípravu 
kostýmů. Po večeři 
se uskutečnilo di-
vadelní představení, 
jednotlivé výstupy 
hodnotila nestran-
ná komise složená 
z pracovníků pen-
zionu, zdravotnice 
a přítomné mamin-
k y.  V š i c h n i  j s me 
b y l i  p ř e k v a p e n i 
perfektním provedením a zvládnutím da-
ného úkolu.
   Můžeme tedy napsat, že v dobrém ko-

lektivu děti ztrácejí ostýchavost a nebojí 
se prezentovat svoje názory a nápady před 
druhými.

Komenského „Škola hrou“ platí i v přírodě

z letošního roku, náměty na příští rok. 
Radotínská radnice chce projekt kulturně 
společenských akcí dále rozvíjet, a tak není 
tajemstvím, že se v roce 2010 seriál rozroste 
o hudební harmonikářský festival a nebo že 
program Královského průvodu bude v Rado-
tíně dvoudenní a bude začínat již v pátek od-
poledne rytířským kláním v Říčních lázních,“ 
přibližuje představy pro příští ročník Pábení 
radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Sa-
mozřejmě budeme chtít dále zkvalitňovat 
a zatraktivňovat doprovodný program, tak 
aby se jednotlivých pořadů zúčastnilo co 
nejvíce občanů,“ dodává dále Hanzlík.

A jaké bylo to letošní Pábení?
Radotínská radost
   Projekt připravený zejména pro přízniv-
ce divadelního umění, má přinášet radost 
pro všechny. Představili se jak radotínští 
ochotníci, tak i amatérské divadelní soubory 
z blízkého okolí. Radotínské Gaudium si při-
pravilo pohádku „Kočičí rebelie aneb tenkrát 
za komínem“,  příběh zdomácnělých roztomi-
lých kočiček, z nichž jednu hrála Mirka Steh-
líková a druhou Vlasta Pilařová, která kostý-

my pro tuto hru i ušila. Snahou do budoucna 
je zorganizovat celovíkendovou akci.
Velký dětský den
   Zábavný den pro děti konaný v areálu ra-
dotínských lázní. Program byl i přes nepřízeň 
počasí vyplněn soutěžemi, autogramiádou 
známých osobností, vystoupením dýdžeje 
Sluníčka a divadelního spolku. Zajímavou 
kulturní vložkou byla módní dětská přehlíd-
ka a hudební vystoupení hostů z Afriky. 
Královský průvod z Prahy na Karlštejn  

Dvoudenní historický průvod císaře 
Karla IV. a jeho družiny z Pražského hradu 
přes Radotín, Černošice, Dobřichovice až 
na Karlštejn. V Radotíně bylo pro císaře 
připraveno důstojné uvítání, bohatý kultur-
ní program včetně šermířů a dobové hudby. 
Příjemným zážitkem v pozdních večerních 
hodinách bylo vedle vystoupení zpěváka Iva-
na Hlase i slibované dvojnásobné překvapení, 
kterým byla laser show a slavnostní zprovoz-
nění nasvícení kostela sv. Petra a Pavla. 
Velké radotínské rodeo o primátorský pohár

Tradičně pořádané pod patronací pri-
mátora hlavního města Prahy a starosty 
Městské části Praha 16. Akce byla určena 
hlavně pro milovníky koní, kteří zde mohli 
zhlédnout rychlostní soutěže zaměřené na 
ovládání těchto krásných zvířat, jezdecké 
dovednosti, ukázky s lasem a bičem, disciplí-
nu pokládání telete a nebo volbu Miss rodeo 
2009. Jako vždy to byla báječná podívaná za-
vršená tradičním večerním country bálem.
Radotínská neckyáda
   Soutěž ve splavování Berounky na netra-
dičních plavidlech. Závodu se zúčastnilo de-
set odvážných posádek. Počasí bylo krásné, 
účastníci stateční a originální, takže dopro-
vodný program s večerním vyhlášením vítě-
zů v Říčních lázních byl jen krásnou tečkou 
za vydařeným dnem i celým Pábením.
 

Radotínské pábení...

Kardinál Vlk požehnal nový zvon
V předvečer svátku sv. Petra a Pavla, 

28. června, celebroval pražský arcibiskup 
kardinál Miloslav Vlk poutní mši svatou v ra-
dotínském kostel sv. Petra a Pavla a požehnal 
nový zvon, který nese jméno sv. Pavla. 

Až do nedávna byly totiž na věži rado-
tínského kostela z první poloviny 18. století 
zavěšeny zvony zapůjčené z kostela sv. 
Kateřiny Alexandrijské v Chotči. Dnes jsou 
však již zpět a místo nich je umístěn zvon 
nový. Tento třísetkilový zvon pochází z díl-
ny zvonárny Petra Rudolfa Manouška a je 
sponzorským darem radotínského rodáka 
Ing. Pavla Trnky. Současně byl zavěšen 
i zrekonstruovaný zvon z roku 1707 zvaný 
„Poledník“ 

Slavnostního aktu se zúčastnili také 
zástupci Městské části Praha 16, starosta 
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce Mgr. Mi-
roslav Knotek. Radotínská radnice totiž 
přispěla na umístění zvonu, opravu krovů 
a zabudování elektrického pohonu třetinou 
potřebné částky. Druhou třetinu potřebných 
finančních prostředků potřebných pro zavě-
šení zvonu mezi sebou vybrali sami farníci 
a zbytek byl příspěvkem sponzorů. Místní 
kostel je navíc od 6. června nově osvětlen. 

Administrátor farnosti  Zdeněk Skalický 

je spokojen, že mohl být tímto způsobem 
symbolicky zakončen Rok sv. Pavla. „Jsem 
rád, že se to tak sešlo,“ říká. „Byla to hezká 
spolupráce, která kolem příprav vznikla. 

Sv. Pavel nás takovýmto způsobem spojil 
navzájem v naší farnosti.“ S pohledem upře-
ným na dílo firmy Manoušek, nejstaršího 
zvonařství v České republice, dodává: „Ne-
jde jen o kus kovu, ale je v tom i srdce.“
   Kostel v Radotíně, zasvěcený sv. Petru 

Sportovní hala zahajuje provoz
Kromě vlastních finančních prostředků se 
největší částkou na její realizaci podílelo 
hlavní město Praha, další prostředky byly 
poskytnuty MŠMT ČR a MF ČR. 
   „Nová hala splňuje parametry pro všech-
ny sálové sporty. Dělící sítě a rozměry haly 
25,5 x 44,5 m dávají možnost provozovat 
tři různé sporty najednou. Atraktivním 
doplňkem a další možností aktivního spor-
tování je 11 metrů vysoká horolezecká stě-
na. Tribuna pro 198 sedících a dalších více 
jak 100 stojících bude vytvářet výbornou 
kulisu při soutěžních utkáních. Největší de-
vízou nové haly je však dřevěná palubovka 
MONDO - špičková podlaha certifikovaná 
od FIBA (mezinárodní basketbalová federa-
ce), která  poskytuje vynikající komfort pro 
sportovce. Stejná podlaha je nainstalována 
v hale USK Na Folimance. Licenční komise 
ČBF posvětila možnost hrát v hale nejvyšší 
soutěž mužů Mattoni NBL. Kvalitu prostředí  
haly ocenili při prohlídce i největší osob-
nosti českého basketbalu Jiří Zídek (dnes 
místopředseda ČBF) a jeho otec, populární 
„Andrej“, nebo trenér české reprezentace 
Michal Ježdík,“ říká 1. zástupce starosty MČ 
Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek a pokračuje: 
„Možnosti haly a moderní vybavení zapů-
sobily na tým Sokola Vyšehrad, nováčka 
nejvyšší soutěže basketbalistů, který v ra-
dotínské hale odehraje své domácí zápasy. 
Občané Prahy 16 se tak mohou těšit, že 
uvidí v akci hráče mistrovského Nymburku, 
Nového Jičína nebo USK Praha. Radotín 
tak získává špičkové zařízení pro zájmo-
vou činnost. Při slavnostním otevření se 

představí veřejnosti zástupci nejmladších 
sportovců, kteří představí variabilitu haly. 
Přislíbena je účast týmu sportovních redak-
torů ČT v exhibici proti radotínským bas-
ketbalistům. Slavnostní otevření vyvrcholí 
minizápasem Sokola Vyšehrad a domácích 
basketbalistů. Provoz haly se rozběhne hned 
v následujících dnech.“ 
   Badmintonový oddíl Sokola Radotín při-
pravuje nábor dětí do přípravky, která by 
měla rozběhnout svou činnost hned v září. 
Zimní přípravu budou v hale realizovat 
oddíly sobalu, lakrosu nebo volejbalu. 
Basketbalisté RSK zde budou mít domácí 
hřiště pro své zápasy, USK Praha má zájem 
pořádat v hale tréninky přípravek a žá-
kovských kategorií. Radotínská amatérská 
volejbalová liga zde bude hrát všechny své 
zápasy. Velký zájem je i ze strany florbalo-
vých oddílů, fotbalisté SC Radotín využijí 
prostory haly pro pořádání zimních halo-
vých turnajů. Prostor bude vyhrazen i pro 
komerční využití a pro ostatní občany, kteří 
si budou chtít zahrát třeba sálovou kopa-
nou nebo badminton. Součástí nabídky 
bude i sauna, sportovní bufet a ubytovací 
kapacita pro 30 míst. Na závěr nezbývá 
než pozvat všechny příznivce sportu 
a občany Radotína na slavnostní otevření 
haly  v první školní den 1. září  2009 od 
11.00 hod. do ulice U starého stadionu.

V případě zájmu o využití haly se občané 
nebo organizace můžou obrátit na mana-
žera haly Pavla Prachaře, tel: 777 863 677, 
e-mail: pracharpavel@gmail.com. 

a Pavlu, byl postaven pravděpodobně již 
na konci 13. století, ale z původní stavby 
se dochovala pouze část presbytáře, na-
víc renesančně upravená. Hlavní části 
kostela, přestože poměrně jednoduché, jsou 
díla vrcholné barokní architektury z první 
poloviny 18. století. Svatostánek stojí na bře-

hu Berounky u láv-
ky pro pěší, která 
spojuje Radotín se 
Zbraslaví. U kostel-
ní zdi se dochovalo 
několik pomníků 
z doby, kdy okolí 
kos te l a  s louž i lo 
jako hřbitov (cca do 
roku 1880). Dnes 
je kostel sv. Petra 
a Pavla kostelem 
farním a patří do 
Římskokatol ické 
farnosti u kostela 
sv. Petra a Pavla 
Praha - Radotín 
ve II. pražském 

vikariátu. Bohoslužby se zde slouží pra-
videlně každou neděli v 8.30 hodin a ve 
středu (v případě letního času v 18 hodin, 
v době zimního času v 17 hodin) a také 
v pátek celoročně od 18 hodin. 
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