
SPORT V RADOTÍNĚ – FOTBAL (SC Radotín)
První fotbalový kroužek v Radotíně vytvořili místní nadšenci v roce 1916. V roce 1922 byly založeny 
první dva oficiálně registrované fotbalové kluby v Radotíně – SK Rudá Hvězda a Radotínský SK

RSK neměl vlastní hřiště, hrál u soupeřů, v roce 
1924 získal nejprve pozemek pod bývalým cukrova-
rem, o čtyři roky později ten, na kterém původně 
hrála svá utkání zaniklá Rudá Hvězda, snímek 
areálu je z roku 1941, kdy RSK poskytoval azyl čle-
nům Sokola, DTJ a Junáka, jejichž organizace byly 
rozpuštěny

V roce 1968 vypadalo samotné hřiště stále stejně, 
mírně se rozrostlo pouze zázemí. Na stejném místě 
hráli radotínští fotbalisté až do roku 1985, kdy zde 
vznikl stavební dvůr dodavatele výstavby v centru 
Radotína. Na chvíli se ještě na zdejší trávník vrá-
tili, ale dnes je tu již nová sportovní hala

Jedno z prvních mužstev Radotínského SK v roce 1922

SK Slávia v Radotíně v roce 1945, legendární 
Pepi Bican stojí vpravo

Namísto reklam se na mantinelech skvěl nápis
o odkazu Julia Fučíka

Fotbalová omladina v 50. letech

Slavoj Žižkov – Spartak Radotín, II. liga

Radost
z vítězství 

(a ochozy byly 
plné)

Návrat do druhé ligy 1962-63

Spartak Radotín –
olympionici ČSSR
0 : 3 (rok 1968)

Přátelské utkání s kompletní ligovou Spartou v roce 1977 během 
oslav k 65 letům založení RSK
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Advent: čas očekávání i charity
jen potřebují. Letos se Radotínem pro-
hnala povodeň, stejně jako jinými mís-
ty republiky. MČ Praha 16 proto zřídi-
la povodňový účet, na kterém se sešlo 
přes 300 tisíc Kč, a radnice jej navýšila 
o dalších 600 tisíc korun z vlastního 
rozpočtu. Na účet se přispívalo během 
společenských a sportovních akcí, 
které pořádala samospráva či vedení 
úřadu. Benefiční koncert, Radotínské 
Burčákobraní, Soutěž úřednické zdat-
nosti a zásadní navýšení od radnice 
vynesly více než devět set tisíc korun. 
Částka 944 tisíc korun byla rozdělena 
mezi 50 vlastníků zasažených nemovi-
tostí nacházející se v Radotíně. Výše 
příspěvku byla odstupňována dle 
schválených parametrů, od 5000 Kč 
u zaplaveného technického zázemí 
až do 37 000 korun u nemovitostí, 
v nichž byla voda nad 80 cm a nad 
30 m2  plochy. Peníze z fondu nadále 
pomáhají, přispět je možné na zvláštní 
účet MČ vedený u České spořitelny: 
6015-2000861379/0800, variabilní 
symbol 040613 (tj. datum kulminace 
Berounky v Radotíně).

Do schránek nám také chodí 
mnoho žádostí o peníze, od různých 
nadací, sdružení a firem. Zpravidla 
jde o anonymní skupinu lidí, na niž 
máme přispět. Nerozebírejme a ne-
pátrejme teď, jak a zda vůbec budou 
vybrané peníze účelně využity. Pomo-
ci můžeme i lidem v našem regionu. 
Těm, které známe. Jeden příběh:  

Janko Feranec, 19letý mladík z Ra-
dotína, je odkázán na pomoc ostatních. 
Narodil se s dětskou mozkovou obrnou 
a je upoután na invalidní vozík. Měst-
ská část Praha 16 ve spolupráci s Algo-
nadací pro něho pořádají sbírku víček 
z PET lahví (seznam sběrných míst na-
jdete na webu Praha16.eu). Ta by měla 
Jankovi pomoci zakoupit speciální 
oblek určený na podporu chůze a Jan-
ko by tak mohl udělat samostatně pár 
kroků. Je zapotřebí částka 102 000 Kč. 
Výkupní cena jednoho kilogramu ví-
ček jsou 3 koruny. Dosud bylo odveze-
no sto kilogramů víček, v plánu je další 
svoz. Přispět lze i na účet Nadačního 
fondu Algo vedeného u České spořitel-
ny: 4999042/0800, variabilní symbol 
JANEK. 

Omezení provozu na lávce
přetěžování provedeno opatření, které 
na základě statického výpočtu dopo-
ručila zpráva.

U vstupů na lávku je na obou bře-
zích řeky instalována pevná zábrana 
a dopravní značení, které omezuje 
vstup na lávku pro koně, motocykly 
a skupiny lidí. Pevná bariéra umožňu-
je vstup lidí (včetně vedeného jízdního 
kola) a průjezd běžného kočárku.

Následovat bude další opatření: 
v průběhu prosince by mělo dojít k po-
depření lávky v místě jejího zavěšení, 
které zajistí lávku proti případnému 
porušení její stability. Měly by být 
použity tzv. bárky v řece založené na 
roznášecích patkách, před každou bár-

Změna režimu na parkovišti P+R 

Zcela obecně, principem záchyt-
ných parkovišť P+R je to, že motoristé 
zde zanechají svůj automobil a pokra-
čují do centra města prostředky měst-
ské hromadné dopravy. Parkoviště 
jsou hlídaná, oplocená a v provozu 
jsou od 4 hodin ráno do cca 1 hodiny 
následujícího dne. V této době par-
kovné činí 20 Kč. Za nevyzvednutý 
automobil mimo tuto dobu platí řidič 
částku 100 Kč. Provoz záchytných 
parkovišť P+R na území hl. m. Prahy 
je městem dotován.  

Ze železniční zastávky Praha - Ra-
dotín do centra města odjíždí v pra-
covních dnech 67 vlaků a o víkendu 
4 0  v l a k ů .  V  pr a c ov n íc h  d ne c h  
v ranní dopravní špičce je interval 
10 minut, což představuje velmi kva-
litní a komfortní dopravní spojení. 
Cestující také mají výhodu, že mohou 
cestovat na jeden cestovní doklad. 
Dle průzkumu v říjnu letošního roku 
v železniční zastávce Praha - Radotín 
nastoupilo ve směru do centra města 
v pracovních dnech 3681 cestují-
cích, o sobotách 1343 a o nedělích 

kou bude třeba 
zřídit tzv. Larse-
novou stěnu ja-
ko ochranu proti 
ledům a případné 
povodni. 

„Jen tato pro-
v i z o r n í  o p a t -
ř e n í  b u d o u 
stát radotínskou 
radnici téměř mi-
lion korun, mo-
m e n t á l n ě 
jednáme s Ma-
gistrátem hl. m. 
Prahy o možnos-
t i  f i na ncov á n í 
z  ne v y u ž i t ýc h 

prostředků na odstraňování následků 
červnové povodně,“ upřesňuje staros-
ta Mgr. Karel Hanzlík.   

1219 cestujících. Ve směru z Radotína 
do Řevnice pak nastoupilo v pracov-
ních dnech 570 cestujících o sobotách 
373 a o nedělích 262 cestujících. Obli-
ba železniční stanice Praha - Radotín 
z ní vytváří třetí nejvytíženější stani-
ci z celé železniční tratě č. 171.

Bohužel, může dojít k situaci, že 
některým motoristům zrušení re-
zidentního parkování na parkovišti 
P+R Radotín nebude vyhovovat. Nic-
méně je třeba vycházet ze všeobecné 
prospěšnosti a ctít principy, kvůli 
kterým byla tato parkoviště zřízena.    

HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2014
PŘEJE REDAKCE NOVIN PRAHY 16


