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Městské části plánují sportovní haly
Tělocvična bude mít celkovou za-
stavěnou plochu 955 m2, z toho hala 
670 m2. Nezbytným zázemím jsou 
šatny pro 2 x 20 osob, hygienická 
zařízení, sklad nářadí, ale také malý 
prostor pro posezení a odpočinek. 

Tělocvična bude vyhovovat pro 
potřeby základní tělovýchovy žáků 
školy; nebudou zde prostory pro 
diváky. Stavba bude sloužit i pro 
kondiční cvičení do 20 osob najed-
nou, dále také pro tenis, volejbal, 
basketbal. Tělocvična tak odbourá 
dojíždění školní mládeže do tělocvi-
čen na Zbraslav. Budoucí provozova-
tel, Základní škola Lipence, umožní 
využití tělocvičny i pro cizí zájemce. 
Navržené řešení zajistí bezbariérový 

vstup méně pohyblivým osobám 
v doprovodu. Součástí stavby jsou 
sadové úpravy, oplocení a parkovací 
místa. 
  Nejzávažnější je ale získat dosta-
tek peněz na stavbu; ta může stát 
(včetně DPH) až 23 milionů korun 

a na to poklad-
na městské část i 
ne s t ač í .  P r v n í m 
„donátorem“ stav-
by  je hlavní město, 
k t e r é  p o s k y t l o 
(zatím) 4 miliony 
korun. O další fi-
nance se pokusíme 
ze státního rozpoč-
tu a v příštím roce 
opě t  u  h lav n í ho 
města. Vlastní zdro-
je investora-městské 
části jsou uvažovány 

nejvýše do 20 % nákladů stavby. 
V současné době je revidována 

dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby a zadavatelem byly odsouhla-
seny podmínky pro jeho výběr, který 
proběhne podle zákona o veřejných 
zakázkách. Realizace novostavby 
tělocvičny se odsune pravděpodobně 
se zahájením až na rok 2008 a dokon-
čení už závisí jen na penězích. 
 

Pojďme na pétanque
Dokončení z titulní strany
věnou v posledních letech pro občany 
Radotína, kde se dnes nachází hřiště 
na plážový volejbal, antukové hřiště 
na volejbal a nohejbal a dětské hřiště. 
Z Francie pocházející společenská hra 
pétanque, hra pro lidi každého věku, 
vhodně doplňuje komplexnost celého 
areálu, kde se velká pozornost věnuje 
i parkovým úpravám tak, aby celý areál 
sloužil občanům Radotína k odpočinku 
a rekreaci. „Věřím, že to nebude na dlou-
hou dobu poslední počin v této lokalitě. 
Tuto klidovou a pro rekreační účely pří-
mo stvořenou zónu bychom chtěli dál 

rozšířit v rámci rekultivace nevzhledné-
ho a neutěšeného areálu bývalé čističky 
odpadních vod, která bezprostředně 
s bulodromem a beachvolejbalovým are-
álem sousedí,“ odhaluje plány radotínské 
radnice starosta Mgr. Karel Hanzlík. 
   Bulodrom nabízí 2 regulérní hřiště na 
pétanque, vhodné i pro mezinárodní 
soutěže. Protože se předpokládá využití 
především pro rekreační hru, bylo hřiště 
postaveno tak, aby pravidlům hry pétanque 
odpovídaly i chodníčky mezi hřišti a tím se 
rozšířilo využití celého areálu až na 8 drah. 
Kompletní výbavu pro hru, tj. speciální 
koule, si budou moci občané v sezóně půj-
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Akce TV...
něné plochy ze zámkové dlažby včetně 
nové autobusové zastávky s termínem 
dokončení říjen 2007. Zároveň probíhá 
příprava pro kolaudaci celé stavby včetně 
ulice Karlická, která je v současné době 
v předčasném užívání. 
  Největším problémem, na kterém je 
závislý termín kolaudace celé stavby, je 
technologické vybavení čerpací stanice 
odpadních vod, která je umístěna u čer-
nošických závor. Přečerpává odpadní 
vody z části ulice Karlická, a to od ul. 
Na Viničkách až k železničnímu přejez-
du. Předpokládaný termín kolaudace je 
listopad 2007.

Co je to Pétanque?
Pétanque je francouzská společenská hra pro dvě 1 - 3členná družstva, které se snaží 
umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry 
je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný 
trénink. Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky každý 
(ženy s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení se mohou zúčastňovat všech turnajů) 
a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný).
Původ hry
Pétanque je hra, která má svůj původ ve francouzském Středomoří. Její počátky ale 
sahají až do starověku a svou podobu získala ve starém Římě. Oficiální pravidla byla vy-
dána ale až roku 1907 a první dlouhodobá soutěž byla uspořádána roku 1910 ve Francii.
Nejpopulárnější je právě ve Francii. Patří k tamějšímu stylu života stejně jako jejich 
vynikající víno a proslulé sýry. Můžete se s ním setkat ve všech městech a vesničkách, 
převážně na jih od Lyonu. Každoročně se ve Francii koná více než 10 000 turnajů 
všech kategorií i významu.
Koule a hřiště
Koule pro pétanque jsou ocelové, duté o průměru 70 - 80 mm a váze 650 - 800 g. Terén 
není v pravidlech přímo určen. V tom je kouzlo této hry. Hráči se musí vyrovnat s ná-
strahami jakéhokoliv povrchu. Nejčastěji je ovšem vidět povrch podobný cestičkám 
v parku (udupaný písek). Rozměry hřiště by se měly pohybovat kolem 4 x 15 m.
                                                                                                       Zdroj: www.wikipedia.cz 

čovat v areálu beachového hřiště. 
   Celý prostor je vybaven lavičkami, které 
poskytla firma FEMAT - užitková litina, 
s.r.o. Konečné parkové úpravy a výsadbu 
dřevin provede firma ORCO Property 
Group. Výstavba byla financována částečně 
z grantu Pivovary Staropramen a.s. a dále 
z investiční dotace Hlavního města Prahy. 
   Během celého slavnostního dne 28. října 
bude probíhat exhibiční utkání za účasti 
zástupců radotínského úřadu, v centrální 
části parku bude vysazen vzrostlý platan 
a po celý den si budou moci občané tuto 
francouzskou hru vyzkoušet společně 
s profesionály.
   Pevně věříme, že se toto nové sporto-
viště stane příjemným odpočinkovým 
místem pro všechny občany Radotína 
a hra pétanque zaujme širokou vrstvu 
obyvatel.


