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PRAHY16
Tělocvičná jednota Sokol Chuchle

Městská část Praha 16 zve na XIV. ročník 

 Radotínského bálu
ve velkém sále radotínské sokolovny, Vykoukových 622/2. 

Začátek ve 20 hodin.
Finanční výtěžek z prodeje lístků do tomboly

bude použit pro sociální účely Městské části Praha 16.
Více na www.mcpraha16.cz.

V Novinách Prahy 16 postupně před-
stavujeme jednotlivá zájmová sdružení 
a nejrůznější spolky působící na území 
Prahy 16. Řada tentokrát přišla i na 
chuchelské Sokoly. O bohatosti jejich 
historie se můžete přesvědčit i vy, v roce 
2007 totiž oslavila chuchelská jednota 
100 let svého trvání. Její vznik a vývoj 
byl ovlivněn politickými i hospodářský-
mi podmínkami, navzdory všemu po-
kračuje ve své činnosti v ideálech Tyrše 
a Fügnera do dnešních dnů. 
   Historii jednoty za první republiky 
lze dnes jen těžko popisovat, písemné 
záznamy se v době okupace ztratily 
a pamětníci ustavení jednoty již nežijí. 
Založení Sokola v Chuchli se zúčastni-
li občané z Malé i Velké Chuchle. Pod-
nět ke vzniku Sokola v Chuchli vzešel 
v červenci 1907 na schůzce v bývalé 
restauraci „U Tůmů“. První cvičení se 
konala v zapůjčeném sále restaurace 
a po krátké době se cvičenci scházeli 
ve stodole u člena jednoty J. Příhody. 
Starostou byl zvolen Josef Czák. Prv-
ní veřejné cvičení se konalo 8. srpna 
1909. Roku 1912 se někteří členové zú-
častnili Všesokolského sletu. Po první 
světové válce bylo rozhodnuto posta-
rat se o vlastní sokolovnu, protože 
však jednota neměla dost finančních 
prostředků na její postavení, přistou-
pila k rekonstrukci bývalého obytné-
ho Czákova domu, který jej Sokolu 
věnoval. Rekonstrukce byla ukončena 
v listopadu 1922.

V roce 1937 zhotovily a darovaly 
jednotě její obětavé členky historický 
prapor, který byl slavnostně rozvi-
nut u příležitosti třicátého výročí 
ustavení TJ Sokol Chuchle. Prapor je 
jednou z mála dochovaných pamá-
tek. Postupem doby došlo ke slou-
čení sokolské jednoty s hokejovým 
klubem HC Chuchle, v jehož rámci 
byl provozován i tenis. Do jednoty 

přechází i FK Čechoslovan Chuchle, 
jehož oddíl kopané se v sezóně 1970 
znovu osamostatnil. Přišel rok 1939 
a s ním i okupace. Po dvou letech byla 
Československá obec sokolská roz-
puštěna, majetek zabaven a sokolovna 
obsazena a dále využita jako skladiště. 
Nenávratně se tak asi ztratil archiv 
jednoty spolu s knihovnou čítající 593 
svazků. Do ilegální činnosti v době 

války se zapojili i členové chuchelské 
jednoty, zúčastnili se květnové revo-
luce a někteří z nich buď byli umučeni 
v koncentračních táborech, nebo padli 
v průběhu druhé světové války za svo-
bodu naší vlasti.

Po 6 letech okupace se konala 
11. července 1945 první schůze v opra-
vené sokolovně a činnost jednoty se 
rozeběhla. V roce 1946 se podařilo 
zaplatit všechny minulé pohledávky 
a postavit jednotu na pevné základy. 
Do 40. jubilejního roku 1947 vstoupili 
chuchelští sokolové s pevnou vírou, že 

Další odkazy:
http://sokol.chuchle.cz

se podaří co nejdříve postavit novou 
sokolovnu. Jednota vyvíjela nemalé 
úsilí o výstavbu nové sokolovny na 
pozemku pod drahou. Přiblížil se rok 
1948 a s ním přípravy na XI. všesokol-
ský slet, kterého se zúčastnilo 60 cvi-
čenců. To byla poslední manifestace 
Sokola před sjednocením tělovýchovy. 
Byl ustaven akční výbor Sokola, jenž 
vyloučil některé členy a cvičitele. Do-
šlo k tzv. sjednocení tělesné výchovy 
a opět ke sloučení, a to s FK Čecho-
slovan a místní DTJ. Poté akční výbor 
obce vyloučil některé členy Sokola, 
a tak celková činnost jednoty ustrnula 
zejména pro nedostatek cvičitelů.

Přišla sametová revoluce a s ní 
výrazné změny v tělovýchově. Čes-
koslovenská obec sokolská obnovila 
svoji činnost a chuchelská jednota byla 
po schválení členskou schůzí 1.3.1990 
první ze župy Jungmannovy, která do 
ní vstoupila. V té době měla 160 členů. 
Nyní nabízí Sokol Chuchle širokou 
škálu sportovních oddílů od aerobiku 
Veroniky Vrzbové, tenisu, až po cviče-
ní rodičů s dětmi nebo předškolních 
dětí, které vede současná náčelnice 
Martina Schönbauerová.

   Malým vánočním dárkem pro rado-
tínské seniory byly akce, které pro ně 
v průběhu prosince uspořádala Městská 
část Praha 16 ve spolupráci s Kultur-
ním střediskem a místní pečovatelskou 
službou. 
   Zástupci radnice v čele se starostou 
Karlem Hanzlíkem a jeho zástupcem 
Miroslavem Knotkem navštívili oba 
pečovatelské domy, v ulici K Cemen-
tárně a Na Benátkách. Pro širokou 
seniorskou veřejnost pak bylo určeno 
setkání, které se konalo ve středu 
17. prosince v Kulturním středisku. 

Dříve narozeným se na setkáních 
představily děti z radotínské školičky, 
Petr Kubec a Dita Hořínková se svým 
komponovaným hudebním progra-
mem o historii filmu a jeho osobnos-
tech a také Adélka Procházková, hous-
listka a žákyně Základní umělecké ško-
ly Klementa Slavického s paní učitelkou 
Martou Vondrašovou. 
   Jak se setkání v domě s pečovatel-
skou službou v ulici K Cementárně 
povedlo, se můžete dočíst v příspěvku 

Radka Žvaka, klienta Pečova-
telské služby Praha – Radotín: 

Od začátku prosince se my, 
klienti Domu s pečovatelskou službou 
v Radotíně, těšíme na vánoční besídku. 
Pro tyto slavnostní dny nám naše paní 
vedoucí Simona Radová 
s kolektivem pečovate-
lek zajišťují nějaké milé 
překvapení okořeněné 
zajímavými programy. 
Letošní besídka konaná 
v úterý 16. prosince pa-
třila k nejzdařilejším. 
   Slavnostně vyzdobe-
nou jídelnou se linuly 
tóny nejkrásnější. Při-
pomněly nám známé 
melodie ze slavných 
muzikálů z dob našeho 
mládí až po léta deva-
desátá. Zazpívali nám 
je umělci hodni tohoto názvu. Půvab-
ná Dita Hořínková s Petrem Kubcem 
dokázali ztvárnit řadu muzikálových 
postav vskutku bravurně, včetně pohy-
bových kreací, jež nás řádně rozpálily 
a rozvlnily.    
   Naše milé pečovatelky se ujaly role 

hostesek a mimo lahodných dortíků, 
chlebíčků a nápojů nám naservírovaly 
i výtečný punč, který dokázal rozprou-
dit naši stařeckou krev. K důstojnosti 
tohoto posezení přispěla návštěva 
z radotínské radnice. Hezké Vánoce 

nám přišli osobně popřát starosta Karel 
Hanzlík, místostarosta Miroslav Knotek 
a tajemník úřadu Pavel Jirásek. Po hřeji-
vých slovech, která pronesl pan starosta, 
se všem babičkám rozšířily zorničky, 
když každá z nich od něho na rozlouče-
nou dostala pusu pro štěstí.

Škole v Lipencích je 140 let
 Chladný zimní den, poletující vločky 
sněhu a zamračená obloha, tak vypadala 
sobota 22. listopadu 2008. Naše Základní 
škola v Praze – Lipencích totiž v tento den 
slavila 140 let od svého založení. 
   Ani špatné počasí ale neodradilo oby-
vatele Lipenců, příznivce školy, bývalé 
učitele a žáky, aby se k nám přišli po-
dívat a strávili zde příjemné chvíle. Pro 
všechny návštěvníky 
byl připraven pestrý 
a bohatý program, 
výstava o historii ško-
ly a její současnosti, 
prohl ídka kronik 
a dalších historických 
dokumentů, přehlíd-
ka diplomů, medailí 
a úspěchů bývalých 
i současných žáků. 
Příchozí si mohli za-
koupit i upomínkové 
předměty s logem 
školy jako připomín-
ku významného dne, 
zvláštní číslo časopi-
su Jouda s přílohou 

o historii naší vzdělávací instituce. Ne-
chyběly živé vstupy žáků jednotlivých 
tříd, zdramatizované pohádky a básně 
včetně ukázek zábavné matematiky, 
chemických pokusů či prezentace 
z poznávacího výletu do Vídně. Do-
razivší si se zájmem prohlíželi staré 
fotografie, dokumenty a hledali známé 
i své tváře. A nejen to. Zejména dříve 

narození návštěvníci si rádi prohlédli 
nové moderní vybavení jednotlivých 
tříd, výstavku prací současných stu-
dentů a vůbec celou budovu školy 
i s jídelnou. Nezapomnělo se ani na 
občerstvení. V altánu školní zahrady 
bylo možné pochutnat si na grilované 
klobáse, zahřát se kávou nebo čajem. 
Stručně řečeno, bylo tu rušno, živo 
a velmi, velmi příjemně. 

Pěkné odpoledne připravili nejen 
žáci, učitelé a zaměstnanci školy, ale 
poděkovat se sluší i těm, kteří při-
spěli ke zdaru oslav - Úřadu městské 
části Praha - Lipence, Střední škole 
gastronomické a hotelové z Prahy 4, 
pamětníkům za poskytnutí dokumen-
tů, hosteskám a pořadatelům z řad 
žáků a všem účinkujícím. O úspěšný 
průběh akce se v neposlední řadě za-
sloužili také ti, kteří se přišli podívat, 
pobesedovat a zhodnotit práci a sna-
hu organizátorů oslav. Za tmy, ale se 
světlem v duši se všichni rozcházeli 
a hřálo je vědomí toho, že 140 let 
přidalo škole na kráse, přitažlivosti 
a smysluplnosti. Sobotní odpoledne 
tak nakonec vůbec nebylo zamrače-
né, ale prozářené smíchem, radostí 
a energií našich dětí.

Lochkov uvítal nové občánky
   V prostorách lochkovské knihovny 
se 1. prosince uskutečnila další slav-
nost vítání nových občánků. Nejmenší 
Lochkováky, jejich rodiče a prarodiče 
přivítal starosta Jiří Rendl, místosta-
rostka Eva Filipová a tajemnice úřadu 

Vladimíra Schwabová.
   Přivítáno bylo celkem dvanáct dětí, 
pět kluků a sedm holčiček. „Ať jsou 
zdraví a jejich nejbližší z nich mají po 
celou dobu jen radost,“ přeje všem Eva 
Filipová.

Kdy k zápisům do prvních tříd
Základní škola Praha – Lipence
Černošická 168
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Masnerová
Zápis se koná ve dnech 4.2.2009 od 14 do 18 hodin a 5.2.2009 od 14 do 17 hodin.
Den otevřených dveří s možností prohlédnout si školu a nahlédnout do výuky 
na I. stupni se uskuteční 23.1.2009 od 8 do 11.40 hodin.
Základní škola Praha - Radotín
Loučanská 1112/3
Ředitel: Mgr. Roman Král
www.skola-radotin.cz
Zápis se koná dne 4.2.2009 od 14 do 18 hod. v budově staré základní školy
v ulici Václava Balého 102.

Základní škola Charlotty Masarykové, Praha – Velká Chuchle
Starochuchelská 240/38
Ředitelka: Mgr. Eliška Jančíková
www.skola.chuchle.cz
Zápis se koná dne 15.1.2009 od 13 do 18 hodin

Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
Hauptova 591
Ředitel: Mgr. Jiří Kovařík
http://zs.zbraslav.info
Zápis se koná ve dnech 4.2.2009 a 5.2.2009 vždy od 14 do 18 hodin v budově 
základní školy Nad Parkem 1180.

K zápisu si přineste: rodný list dítěte, prkaz totožnosti rodičů nebo
zákonných zástupců.

Bezplatné...
zajištěna kvalifikovaná péče o jejich 
děti, pro které je připraven speciálně 
zařízený prostor. První blok kurzů prá-
ce s počítačem bude zahájen v březnu 
2009. Zhruba ve stejném termínu se 
plánují také první kurzy profesního 
rozvoje. Tento projekt poskytne účast-

níkům jedinečnou příležitost osvojit si 
široké spektrum znalostí a dovednos-
tí, které přispějí k rozvoji klíčových 
kompetencí nezbytných pro úspěšné 
pracovní uplatnění a bude je motivovat 
k dalšímu sebevzdělávání.

Další informace o kurzech:
PhDr. Zdeňka Havrlíková
tel.: 210 215 364
e-mail: zdenka.havrlikova@chc.cz


