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PRAHY16Městská část Praha 16

Sokol Radotín slaví 120 let od založení

Pořádný film v pořádném bijáku se líbil!

Městská část Praha 16 vlastní symboly navazující na město Radotín. Statut měs-
ta získalo současné centrum správního obvodu rozhodnutím Krajského národní-
ho výboru 22. září 1967. V té souvislosti byl podle dokumentace uložené v archivu 
radotínské Letopisecké komise přijat na plenárním zasedání Městského národní-
ho výboru až dne 23. září 1971 znak města Radotína, který byl současně schválený 
Komisí pro schvalování znaků. Tomu předcházela soutěž, které se účastnili Karel 
Liška, Jiří Louda, Ferdinand Löffelmann a Ing. Václav Štěch. V návrzích se mimo 
jiné objevoval motiv lilie a ozubeného kola. 

   Ze soutěže vzešel vítězný návrh někdejšího montéra plzeňské Škodovky, ra-
dotínského občana a významného člena zdejší Letopisecké komise Karla Lišky 
(1910 - 1993). Tento celostátně uznávaný grafik, heraldik (znalec erbů) a sfragistik 
(znalec pečetí) je autorem dosud čtených knih s touto tematikou: Klíč k našim 
městům, Městské znaky s ozdobami, Znaky a pečetě středočeských měst. Jeho 
badatelská činnost byla vskutku rozsáhlá – popsal přes 8 tisíc erbů a pečetí různo-
rodého charakteru a navrhl přes sto městských znaků. Se svojí prací seznamoval 
zájemce nejen prostřednictvím knih, ale i na řadě výstav v zahraničí i tehdejším 

Československu. Ně-
kolikrát vystavoval 
a přednášel také 
v Radotíně a ve 
Zbraslavi. Znak Ra-
dotína tvoří červený 
štít, jehož modrá 
vlnovitá pata sym-
bolizuje řeku Be-
rounku. Z paty štítu 
vystupuje stříbrná 
městská zeď z kvád-
rů se šesti stínkami, 
nad zdí uprostřed 
červeného pole je 
stř íbrné ozube-
né kolo se čtyřmi 
r a m e n y ,  o s m i 

zuby a čtyřhranným otvorem uprostřed, vyjadřující zdejší průmyslovou tradici. 
   V revoluční době po tzv. sametové revoluci se v souvislosti s tehdejším ob-
razoborectvím (mj. odstraněním pomníku tzv. Rudých letnic) objevily snahy 
po změně uvedeného znaku. Naštěstí heraldici původní vydařený návrh Karla 
Lišky podpořili a nový námět s lipovými listy a radotínským kostelem zamít-
li. Nastal ale jiný problém. V souvislosti s připojením Radotína k Praze (1974) 
své právo používání znaku tato nově vytvořená městská část ztratila a to i přes 
fakt, že znak byl používán na všech radničních materiálech. 
   Přesto byla v roce 1991 v souvislosti s přijímáním nového znaku hl. m. 
Prahy Radotínu přidělena vlajka nově vytvořené městské části, která vychází 
z původního znaku. Její list tvoří tři stejné vodorovné pruhy; horní - modrý, 
prostřední - bílý, spodní - červený. Uprostřed bílého pruhu modré ozubené 
kolo se čtyřmi rameny a osmi zuby. Poměr šířky k délce listu 2 : 3. Vlajka se 
od znaku liší pouze barvou ozubeného kola. 
   Pro zajímavost uvádíme, že vlajka je od uvedeného roku součástí symbolu 
hlavního města, ačkoliv byla samosprávnými orgány Městské části Praha – 
Radotín oficiálně schválena až v roce 2000, podobně jako znak městské části. 
V témže roce byla symbolika městské části potvrzena Radou hlavního města 
Prahy i Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky a konečně 14. června 2000 tehdejším předsedou Poslanecké sněmovny 
Václavem Klausem. Dekret o udělení znaku a praporu převzal z jeho rukou 
starosta Radotína Ing. Jiří Holub. Vzhledem k tomu, že současná Městská část 
Praha 16 je přejmenovanou původní Městskou částí Praha - Radotín, je sym-
bolika této městské části shodná.

Vejvodova Zbraslav
Laureátem festivalu se stala Malá dechovka ZUŠ Přelouč

13, pro někoho smutné až tragické 
číslo, pro jiného osudové a šťastné. Tři-
náctý byl i letošní festival dechových or-
chestrů Vejvodova Zbraslav. Jaký byl? 
   Mezinárodní přehlídka pojmeno-
vaná po autorovi nejslavnější polky 
Škoda lásky, Jaromíru Vejvodovi, se 
na Zbraslavi konala 26. – 28. září. 
A nejen zde. Už v pátek vpodvečer 
vyrazily kapely do obcí v okolí - do 
Davle, Radotína, Jíloviště, Vraného 
nad Vltavou a Klínce, aby na Zbraslav 
pozvaly všechny příznivce tohoto hu-
debního žánru. 
   Hlavní program slavnosti se konal 
v sobotu. Festival je totiž nejen me-
zinárodní přehlídkou, ale i soutěží 
malých dechových orchestrů do 25 
hráčů. Hudební klání se proto tradič-
ně uskutečnilo v Divadle Jiřího Srnce. 
Povinnou skladbou pro všechny sou-
těžící byla Tuli polka Jaromíra Vejvo-
dy a Vaška Zemana. O umístění pak 
rozhodovala odborná porota pracující 
ve složení: dirigent a skladatel Klaus 
Rappl, Petr Török a hudební režisér 
Českého rozhlasu Praha Tomáš Stavěl. 
Tajemníkem komise byl jeden ze tří 
Vejvodových synů, Jaromír Vejvoda 
mladší. 

   Ale to nejzajímavější mělo teprve 
přijít. Všichni s napětím čekali na 
nejatraktivnější část Vejvodovy Zbra-
slavi, slavnostní průvod orchestrů 
a mažoretkových týmů. Dočkali se 
lehce po půl čtvrté, kdy týmy vyra-
zily pro tento účel zcela uzavřenou 

a automobilové dopravě zapovězenou 
ulicí U Národní galerie směrem na 
Zbraslavské náměstí. Paleta pestrých 
barev dresů krásných mažoretek, tóny 
řízné dechovky, krásné počasí a klad-

Radotínský Sokol, jak se původně or-
ganizace nazývala, byl založen 28. října 
1888. Datum bylo zvoleno zcela náhod-
ně, nikdo tehdy nemohl tušit, jaký bude 
mít jednou národně historický význam. 
Letos tedy místní sokolové oslaví 120leté 
výročí. Dovolujeme si vás vzít na malý 
výlet do historie.

Prvním významným starostou 
Sokola se stal Václav Drchota. Cvičilo 
se nejprve v hostinci U České koruny, 
kterou Drchota vlastnil, a od roku 
1909 i v nové obecné škole. 28. října 
1918, kdy mělo být vzpomenuto 30. 
výročí založení jednoty, byla pro-
hlášena samostatnost českého státu. 
V roce 1919 byl sál U České koruny 
přestavěn tak, aby jej šlo pro cvičení 
lépe využít. Bylo založeno družstvo 
pro postavení tělocvičny a zakoupen 
pozemek U Studánky. V roce 1926 
však byl tento pozemek prodán a po-
řízen dům bývalého cukrovaru. Přes 
pracnou přestavbu ani tento prostor 
nevyhovuje a je rozhodnuto o stavbě 
nové sokolovny. 

Ta byla slavnostně otevřena 
31. července 1932 za účasti více než 
800 lidí. Následující roky 1941 a 1948 
znamenaly zákaz činnosti pro sokol-
ské jednoty v celém Československu.  

Po „listopadu“ vzniká v Rado-
tíně, kolem osoby prvního novo-
dobého starosty TJ Sokol Radotín 
Ing. Vladislava Šimáčka, jednatele 
Ing. Miroslava Kůse a legendárního 
starosty Radotína Ing. Jiřího Holu-
ba, iniciativa pro obnovení jednoty. 

Radotína. Vedle výše zmíněných 
sportů zde působí oddíl stolního te-
nisu, sportovní gymnastiky, cvičení 
aerobiku žen, florbal a nohejbal. Své 
místo zde mají i nejstarší členové 
Sokola, tzv. věrná garda. Sportovní 
oddíly sklízí jeden úspěch za druhým 
a reprezentují Českou republiku ne-
jen na mistrovstvích světa, Evropy, 
někteří členové působili i jako roz-
hodčí gymnastiky a badmintonu na 
olympijských hrách.

Jejím nejvýznamnějším počinem bylo 
úspěšné dosažení vrácení majetku 
a sokolovny. 

Kromě všestrannosti se stávají 
členy i oddíly badmintonu, lakrosu 
a kulturistiky. Zlomovým bodem 
v historii radotínského Sokola byl 
začátek nového tisíciletí. V roce 
2001 bylo otevřeno víceúčelové hřiš-
tě s umělou trávou a v témže roce 
vystřídal Ing. Vladislava Šimáčka ve 
funkci starosty Mgr. Miroslav Kno-
tek. V následujících letech přibylo 
umělé osvětlení venkovního hřiště, 
nová kotelna s plynovou VZT jednot-
kou, změnila se dispozice sokolovny 
a šaten, došlo ke kompletní přestavbě 
místní restaurace, venkovním úpra-
vám pochozích ploch a celý areál byl 
nově oplocen. 

Dnešní Sokol Radotín je moderní 
sportovně společenská organizace, 
která poskytuje zázemí více jak 
500 členům i ostatním obyvatelům 

Léto v Hamburku
  Heslo Klubu Radotín zní „Tady se 
něco děje“. A přestože byl Klub během 
letních školních prázdnin uzavřen, 
heslo bylo naplněno.
   Občanské sdružení Proxima So-
ciale, o.s. s německou partnerskou 
organizací Verband für Kinder - und 
Jugend Arbeit (VKHJ) in Hamburg 
totiž uspořádaly již čtvrtý ročník 
projektu „Poznejme se na vodě“. 
   Dlouhodobá spolupráce mezi obě-
ma organizacemi začala již v roce 
1994 a od té doby se společně setká-
vají při devítidenní akci buď v České 
republice nebo v Německu. Smyslem 
každoroční akce je vytvoření jiné al-
ternativy trávení volného času a pro-
hloubení kontaktů mezi německými 
a českými dětmi, poznání jiné kul-
tury a prolomení jazykové bariéry. 
Projekt „Poznejme se na vodě“ je 
spolufinancován Česko-německým 
fondem budoucnosti a městem 
Hamburk. 
   Letos se akce uskutečnila v po-
lovině července u našich partnerů 
v Hamburku. Devítidenního výjez-
du se zúčastnilo dvanáct dětí a tři 
pracovnice občanského sdružení. 
Protože je od ledna 2008 náš rado-

tínský klub zřizován občanským 
sdružením Proxima Sociale, dostaly 
možnost strávit část prázdnin v Ně-
mecku i tři děti, které navštěvují 
Klub Radotín. 
   Program výjezdu byl opravdu pes-
trý a událo se toho hodně. Po příjez-
du do Hamburku jsme se seznámili 
s historií klubu našich německých 
partnerů. Následující den jsme 
uskutečnili společný výlet na kolech 
podél Labe, grilovali jsme na pláži 
a také jsme navštívili fotbalové utká-
ní St. Pauli proti Kubě. Víkend jsme 
prožili v lodích na kanálech města 
Hamburk a jeho prohlídkou. Další 
tři dny jsme strávili v  zážitkovém 
parku blízko města Ratzeburg, kde 
jsme  bydleli v „hostel vlaku“, pro-
jeli se na drezínách, dračích lodích 
a zastříleli si lukem. Po návratu do 
Hamburku jsme přežili hladomornu. 
Poslední večer jsme zakončili party 
na rozloučenou, která se uskutečnila 
na malém parníku brázdivším ham-
burským přístavem. 
   Příští rok o prázdninách přijedou 
naši němečtí hostitelé do České re-
publiky, a tak už nyní plánujeme, co 
všechno pro ně připravíme, aby si po-
byt u nás užili stejně jako my letošní 
léto v Hamburku.

rubští koně Městské policie, kteří 
průvod doprovázeli, to vše přilákalo 
velké množství lidí. Závěr patřil spo-
lečnému koncertu všech zúčastněných 
orchestrů a mažoretkových skupin 
na Zbraslavském náměstí, a to pod 
taktovkou nejmladšího z Vejvodových 
synů, dirigenta Josefa Vejvody. 
   Část publika se poté přesunula do 
stanu na náměstí na koncert Vejvo-
dovy kapely, během něhož byly vy-
hlášeny výsledky soutěže. Té se letos 

zúčastnilo osm kapel 
nejen z České repub-
liky, ale i z Norska, 
Německa a Švýcarska. 
Laureátem festivalu se 
stala česká Malá de-
chovka ZUŠ Přelouč 
v čele s dirigentem 
M ic h a lem C h me -
lařem. Jde o nově 
vzniknuvší soubor 
založený v roce 2008, 
jehož věkový průměr 
je 19 let! Hlavní cenu, 
křišťálovou vázu, ví-
tězi předala starostka 
Zbraslavi Mgr. Rena-
ta Hůrková. 

   Abych odpověděla na otázku v úvo-
du – o tom, že se i třináctý ročník 
povedl, nelze pochybovat. Organizá-
torům jako vždy přálo i počasí, bylo 
krásné a slunečné. 

Tento „podtitul“ mimořádného před-
stavení v radotínském biografu přišel 
k uplatnění 10. září, kdy si početné 
obecenstvo doslova smlslo na filmové 
klasice „Ostře sledované vlaky“. 

Mistrovství tvůrců, počínaje reži-
sérem Jiřím Menzelem, nejenže neze-
stárlo, ale film, jak řekl s obdivem je-
den z návštěvníků, snad ještě „dozrál“. 
A nebyla to toho večera pochoutka 
jediná. 
   Atmosféru před 40 lety si diváci 
připomněli dobovým týdeníkem ma-
pujícím strahovské události v zimě 
roku 1967. Ty totiž předznamenaly rok 
velkých nadějí a tragického zklamání 
našeho národa. Dalším bonbónkem 
byl krátký střihový snímek z hraných 
filmů, kde coby kulisa „hrál“ Radotín. 
Jestlipak víte, milí čtenáři, že kupří-
kladu v další filmové klasice „Tři vejce 
do skla“ s Vlastou Burianem se rado-
tínský železniční přejezd „k Černoši-
cům“ objeví dokonce dvakrát? A pak 

před hlavním filmem následovala pře-
stávka přesně tak, jak to bývalo kdysi. 
I s nanukem. Ten byl od supermarketu 
Albert; a nádavkem pak byl ještě dárek 
od Studia Pátek v podo-
bě DVD dle vlastního 
výběru. 
   Radotínská letopi-
secká komise, která 
ve spolupráci s Jiřím 
Rydrychem, vedoucím 
kina, mimořádné před-
stavení připravila, měla 
ještě jeden cíl. Tím bylo 
oživit zájem radotín-
ské veřejnosti o místní 
kino, kde s minimál-
ním časovým odstu-
pem jednoho až dvou 
měsíců můžete zhléd-
nout premiérové tituly za výrazně niž-
ší cenu. A takřka v klínu domova! 
   Za tím účelem mohli diváci vyplnit 
i malý dotazníček, který mapoval zá-

jem diváků o vznik filmového klubu 
v Radotíně. Pozor, dotazníková akce 
ještě běží. Navštívíte-li v nejbližších 
dnech či týdnech radotínské kino, 

můžete i vy vyjádřit svůj názor. A za 
ten vám budeme, milí spoluobčané, 
velice vděčni.

Letopisecká komise při Radě 
městské části Praha 16 a TJ Sokol 
Radotín si vás dovolují pozvat na 
společenský večer konaný 22. října 
ku příležitosti 120. výročí založení 
radotínského Sokola. Na programu 
je nejen akademie nejmladších čle-
nů Sokola, ale i přednáška o historii 
radotínského sportování. Soko-
lovna v ulici Vykoukových 622/2, 
začátek v 17 hodin.


