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PRAHY16   Návrh na symboly Velké Chuchle byl tehdejším Místním zastupitelstvem 
MČ Praha – Velká Chuchle schválen 25. září 2000 a 21. listopadu ho schválila 
Rada zastupitelstva hl. m. Prahy. Návrhem znaku a praporu se 14. února 2001 
začal zabývat Podvýbor pro heraldiku a vexilologii výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který na-
vrhované symboly schválil. A tak již nic nebránilo tomu, aby byl 7. května 2001 
zástupcům městské části v čele se starostou Stanislavem Freslem slavnostně pře-
dán předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavem Klausem dekret 
o udělení znaku a praporu Velké Chuchle. 

Slavnost k nabytí obecních symbolů pokračovala 23. června 2001, kdy se 
v chuchelském kostele sv. Jana Nepomuckého konalo posvěcení praporu měst-
ské části, které provedl zlíchovský farář Mannes Šimák OP (OP znamená přísluš-
nost k řádu Dominikání - pozn. red.). Potom následoval průvod obcí a sousedská 
veselice na radnici.

Městská část Praha - Velká Chuchle

Autorem znaku i praporu je heraldik Milan Mysliveček. Znak má ve stříbr-
ném štítě kosmé modré vlnité břevno s pěti zlatými hvězdami, provázené dvěma 
modrými podkovami. Prapor tvoří bílý list s kosmým vlnitým modrým pruhem 
širokým jednu třetinu šířky listu, s pěti žlutými šesticípými hvězdami. V dol-
ním rohu a horním cípu listu je po jedné modré podkově. Poměr šířky k délce 
listu je 2:3.
   Znak i prapor vyjadřují historické tradice Malé a Velké Chuchle. Pět žlutých 
šesticípých hvězdiček symbolizuje svatojánskou tradici, vlnitý modrý pruh při-
pomíná malochuchelské lázně a řeku Vltavu. Podkovičky jsou symbolem dosti-

Historie a přítomnost TJ Sokol Zbraslav

   Sokolská jednota ve Zbraslavi byla 
založena 8. srpna 1887. Tímto datem se 
podařilo uskutečnit myšlenku Mirosla-
va Tyrše, který na Zbraslavi pobýval 
již od roku 1879 a často občany nabá-
dal, aby založili tělocvičnou jednotu. 
Přestože nově založená organizace 
měla jen okolo 70 členů, kteří neměli 
zkušenosti ani jasný a jednotný pro-
gram, činila se celkem zdatně: pořáda-
la veřejná vystoupení, zábavy, výlety či 
přednášky. Její cvičenci se zúčastnili 
všesokolského sletu již v roce 1891.
   K pozitivní změně v životě jednoty 
přispěl v letech 1902 až 1923 náčelník 
br. František Kabeláč st. V tomto ob-
dobí značně vzrostl  počet členů, byl 
založen ženský odbor, pěvecký a tru-
bačský sbor. Od založení jednoty se 
cvičilo v hospodských sálech, ve škole 
nebo na pivovarském dvoře. Velkou 
událostí se proto stala výstavba vlastní 
sokolovny v letech 1929 – 1930 na po-
zemku, který jednota získala darem od 
Cyrila Bartoně-Dobenína. Sokol pak 
ještě přikoupil z vlastních prostředků 
sousední pozemek. Vrcholem rozvoje 
jednoty byl sletový rok 1938, mimo 
jiné i vlivem vlasteneckého nadšení. 
Vše pominulo bohužel už po Mnicho-
vu. Vpádem okupantů se činnost znač-
ně omezila a v roce 1941 byly sokolské 
jednoty zrušeny, majetek zabaven a ze 
sokolovny se stala německá továrna na 
výrobu kondenzátorů. V květnu 1945 
obnovila jednota svou činnost – pře-
devším svépomocí provedenou rekon-
strukcí budovy a jejím uvedením do 
původního stavu. Poválečným vrcho-
lem v životě jednoty byl opět sletový 
rok 1948. XI. slet, zejména průvod, se 
stal manifestační demonstrací demo-
kratických myšlenek proti únorovému 
převratu. Roky 1949 a 1950 znamenaly 
rozpad a likvidaci sokolstva. Ze so-
kolské jednoty a dalších sportovních 

organizací se stává Tělovýchovná 
jednota Slavoj Zbraslav. Nicméně ná-
plň činnosti nadále (zejména po roce 
1968) nese znatelné sokolské stopy, což 

po devadesátém roce velmi usnadnilo 
rychlé obnovení TJ Sokol a navrácení 
majetku. O to se velmi zasloužil ze-
jména br. František Černý.

V současné době má jednota přes 400 
členů. V odboru sokolské všestrannosti 

cvičí rodiče a děti, předškolní a mladší 
žactvo a ženy (v hodinách aerobiku 
a zdravotního tělocviku). Ze sportov-
ních oddílů jsou činné rekreační od-
díly volejbalu, florbalu a badmintonu 
a registrovaný sportovní oddíl karate. 
   Zvláštní zmínku zaslouží sportovní 
oddíl společenského tance. Ten vznikl 
již před 40 lety jako samostatný Klub 
amatérského tance. V roce 1995 jako 
celek vstoupil do TJ Sokol a časem 
se stal jejím nejlepším sportovním 
oddílem. Úspěšný a známý je i na 
úrovni župy a České obce sokolské. 
Páry soutěží v latinských i standard-
ních tancích, v nichž některé získaly 
již i mezinárodní třídu. Děti se věnují 
i disko a country tancům a polce.
   Žákovské složky odboru sokolské 
všestrannosti se pravidelně zúčastňují 
soutěží atletiky odboru všestrannosti 
nebo míčového trojboje a někteří do-
sahují i na medailová místa. Jediné co 
v dnešní době chybí a dělá nám sta-
rosti, je nedostatek mužů, jak v řadách 
cvičenců, a to zejména cvičitelů. Máte-
-li zájem, přijďte, budete vítáni.

Další informace
www.sokol.plagat.cz
www.kat.zbraslav.info

Jiří Marek a Pavlína Richte-
rová, současný nejúspěš-
nější taneční pár s meziná-
rodní třídou

Zbraslav v zajetí dechové hudby

   Pod záštitou Hlavního města Prahy 
a za organizační a finanční podpory 
Městské části Praha – Zbraslav se 
o víkendu 26. - 28. září 2008 uskuteční 
festival „Vejvodova Zbraslav“. 

I třináctý ročník mezinárodní 
přehlídky malých dechových orches-
trů nese jméno Jaromíra Vejvody 
(1902 – 1988), významného zbraslav-
ského rodáka a autora slavné pol-
ky Škoda lásky. Návštěvníkům 
a posluchačům nabídne 
fest iva l pest rou pře-
hlídku dechové hudby 
v podání orchestrů ne-
jen z České republiky, 
ale i Švýcarska, Norska 
a Německa.

P rog r a m Ve j vo dov y 
Zbraslavi začne tradičně již 
v pátek 26. září v podvečer, kdy 
se rozjedou kapely do okolí Zbraslavi, 
aby pozvaly příznivce této muziky na 
sobotní a nedělní program na Zbra-
slav. Orchestry se rozezní v Davli, Jílo-
višti, ve Vraném nad Vltavou a Klínci. 
V Radotíně se mohou posluchači těšit 
na dechový orchestr Týnečanka, a to 
na prostranství před Hotelovým do-

mem ve Vrážské ulici. Všechna tato 
vystoupení začínají v 17 hodin. 
   Hlavní program, soutěžní vystou-
pení orchestrů, se uskuteční v sobotu 
27. září v Divadle Jiřího Srnce. Hudeb-
ního klání se mohou zúčastnit malé 
dechové orchestry do 25 hráčů, které 
nejsou zařazovány do výkonnostních 
kategorií. Do programu musí ale za-
řadit určenou skladbu. Tou letošní je 

Tuli polka Jaromíra Vejvody a Vaška 
Zemana. O umístění bude rozhodo-
vat porota, kterou tvoří odborníci 
z oblasti dechové hudby z domova i ze 
zahraničí. Současně se soutěží budou 
probíhat ve festivalovém stanu, tra-
dičně připraveném na Zbraslavském 
náměstí, veřejná vystoupení kapel. 
  Atraktivní podívanou bude krátce 

po poledni mažoretková show na 
hřišti u sokolovny a také od-

polední průvod orchestrů 
s mažoretkami, který 
skončí na Zbraslavském 
náměstí jejich společ-
ným vystoupením. Po 
společném koncertu ve 
festivalovém stanu po-

těší posluchače Vejvodova 
kapela se známými zpěváky 

a pod taktovkou Josefa Vejvody. 
Během koncertu budou vyhlášeny vý-
sledky mezinárodní soutěže. 
   Festivalová veselice zakončí sobotní 
večer vystoupením trojnásobného lau-
reáta festivalu, orchestru Křídlovanka 
ze Základní umělecké školy v Čáslavi. 
Celý program hlavního sobotního fes-
tivalového dne bude od 10 do 18 hodin 

provázet doprovodný program pro 
děti „Show ČSOB“, který zabezpečuje 
pobočka Zbraslav. Pomyslnou závě-
rečnou tečkou za třináctým ročníkem 
Vejvodovy Zbraslavi bude nedělní do-
polední matiné ve stanu na náměstí. 
   Pořadateli festivalu jsou or-fea Pra-
ha, Zbraslavská kulturní společnost 
a synové Jaromíra Vejvody. 

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si Vás pozvat na 

druhé veřejné setkání k projektu 
„Místo u řeky“, které se bude konat 
1. října 2008 od 17 hodin v tělocvič-
ně budovy I. stupně základní školy 
v Loučanské ulici v Radotíně. 
  Na tomto setkání budete mít 
možnost připomínkovat a konzul-
tovat návrh architekta, který vze-
šel z podnětů účastníků prvního, 
červnového, shromáždění. Ten 
bude podkladem pro vytvoření 
studie daného místa. Soutěžit se 
bude se dvěma dalšími studiemi 
z městských částí Praha – Troja 
a Praha – Suchdol o finanční ho-
tovost určenou k realizaci daného 
projektu z grantového programu 
5P pro Prahu Nadace Penta a Part-
nerství.
   Součástí hodnocení je i přístup 
a spoluúčast občanů na projektu. 
Přijďte podpořit a ovlivnit projekt 
týkající se historické části našeho 
Radotína!

Mgr. Miroslav Knotek

Rodinné komunitní centrum Korunka

Městská část Praha 16 podpořila myš-
lenku vybudování rodinného komunitní-
ho centra Korunka, které bude fungovat 
pod Kulturním střediskem „U Koruny“.
   Kulturní středisko tak iniciuje zalo-
žení občanského sdružení, které bude 
využívat prostor v radotínském domě 
„U Koruny“. V srpnu byla zaslána žá-
dost o registraci občanského sdružení 
na Ministerstvo vnitra a v průběhu říj-
na bude následovat ustavující schůze, 
na kterou budou zváni všichni, kteří 
se chtějí zapojit do aktivit centra. „Ač-
koliv je v Radotíně široká paleta kul-
turních, vzdělávacích a sportovních 
aktivit, rodiče s dětmi ve věku do tří 
let, i starších, jistě rádi využijí možnost 
společného setkávání ve vybavených 
prostorách,“ říká Markéta Křístková 
z Kulturního střediska. 

   Vzhledem k tomu, že se jedná o ko-
munitní projekt, bude úspěšný podle 
toho, zda se do něj zapojí sami rodiče 
a další zainteresovaní. Ti, kteří mají 
zájem podílet se na aktivitách centra, 
mohou kontaktovat Markétu Kříst-
kovou, vedoucí Kulturního střediska 
na e-mailu: ksradotin@seznam.cz. 

Pro lepší zacílení služeb Korun-
ky byl připraven dotazník, který 
je k vyplnění on-line na webových 
stránkách Městské části Praha 16, až 
do 30. září 2008. Stručný dotazník je 
k dispozici i na dalších šesti místech 
v Radotíně. Týká se názorů občanů, 
kteří budou centrum využívat, na 
vybavení herny, dobu jejího využití, 
témat kurzů pro děti a pro dospělé, 
které by respondenty zajímaly, a zjiš-
tění zájmu o provoz centra.

Vejvodova Zbraslav 26. - 28. září 2008

XI. Havelské posvícení...
ale i v širokém okolí. Srdečně pro-
to zvu všechny občany k účasti na 
dalším, tentokrát již 11. Havelském 
posvícení,“ říká Mgr. Karel Hanzlík, 
starosta Městské části Praha 16. Nej-
větší novinkou je konání posvícení 
ve dvou víkendových dnech. Oslavy 
svátku svatého Havla se tentokrát 
posunou téměř o týden dříve, usku-
teční se o víkendu 11. – 12. října. 
   A na co se můžeme těšit? Posvíce-
ní bude zahájeno v sobotu 11. října 
v devět hodin mší svatou v kostele 
sv. Petra a Pavla. Prostor před rado-
tínskou radnicí v ulici Václava Balé-
ho a v Loučanské ulici zaplní stánky 
s rozličným sortimentem - jak 
s výrobky tradičních řemesel, tak 
i občerstvením, sladkostmi, kera-
mikou, bižuterií či kořením. Chybět 
nebudou atrakce pro děti i pro do-
spělé. Organizátoři letos slibují dvě 
pódia, na kterých se představí ně-
kolik hudebních skupin. Jmenujme 

alespoň Old Fashion Trio, Qjeten, 
Charlie Band s Milanem Peroutkou, 
členem legendární skupiny Olympic 
a radotínským občanem, nebo Tře-
husk, soubor, jehož členové se sami 
nazývají venkovskou kapelou z kraje 
kolem dolní Berounky a hrají pře-

vážně staropražské a lidové písničky. 
Program na pódiu před Gymnáziem 
Oty Pavla v Loučanské ulici zpes-
tří vystoupení divadelního spolku 
Gaudium, který je organizován pod 
občanským sdružením „Petrklíč“, 
studentů gymnázia nebo žáků místní 
základní umělecké školy. Posvícení 
vyvrcholí Havelskou zábavou v So-
kolovně v ulici Vykoukových.
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