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V roce 1958 Spartak Radotín postoupil 
do II. ligy. Velký podíl na tomto úspěchu 
měla i brankářská legenda - Vlasta Hvězda. 
Snímek je z roku 1957.
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Na počátku třicátých let minulého století se přesouvá v Radotíně sportovní dění, především to fotbalové, z hřiště u Be-
rounky pod přívozem (dnešní prostor parkoviště před bistrem U Ondřeje a bývalého autoservisu) na škvárovou plochu 
s kabinami a ochozy u železniční trati. Hrací plocha v ulici U Starého stadionu, kterému usedlíci neřeknou jinak jak 
,,Staré hřiště“, bylo v historii svědkem mnoha úspěšných zápasů  Radotínského SK a Spartaku Radotín. Za zmínku 
stojí především slavná epocha, kdy radotínský oddíl kopané hrál v ročníku 1958-59 a v sezónách 1962-67 úspěšně 
II. ligu. Diváci měli možnost zhlédnout celou řadu  vynikajících hráčů. Nezapomenutelný je především přátelský zápas 
zpřed 60 lety, kdy do Radotína přijela SK Slávia i s nejlepším střelcem historie ,,Pepi“ Bicanem i s dalšími hráči světo-
vého formátu jako byl Vycpálek, Kopecký či Bradáč. SK Slávia 
tehdy v roce 1945 zvítězila 16:3. 
  Vedle kopané, i té v ženském podání, se na ,,Starém stadiónu“ 
hrál soutěžně i hokej a česká házená. Začátek činnosti těchto 
oddílů spadá do roku 1941-42. Ve výčtu nesmíme zapomenout 

ani na odbíjenou. 
  V roce 1968 je vybudován stadion nový v ulici Ke 
Zděři, kam přesouvá svoje mistrovské zápasy i rado-
tínský oddíl kopané. Sláva ,,Starého hřiště“ upadá. 
Až v září roku 2004 je na hřišti v ulici U Starého sta-
dionu uskutečněna akce mezinárodního významu, 
a to Pohár vítězů pohárů v softbalu mužů organizo-
vaný radotínským softbalovým oddílem, účastníkem 
nejvyšší soutěže a vicemistrem republiky z roku 
2003. Ten v současnosti areál Starého hřiště využívá 
na sehrání svých mistrovských zápasů.   

Mistrovský zápas mezi ženami Spartaku Praha 
Sokolovo (Sparta Praha) a Slávií

tzv. školní vzdělávací program, jenž 
si každá škola a učitelé ,,ušijí“ na 
míru a podmínky školy. V některých 
školách k této zásadní změně, přiná-
šející odklon od bifl ování k účelnému 
využívání a pracování s informacemi, 
přistupují již nyní.
   Vypracování vzdělávacího progra-
mu a mezipředmětových vazeb stojí 
pedagogy velké úsilí a mnoho hodin 
strávených na různých seminářích 
a pracovních setkáních. Na vzniku 
školního vzdělávacího programu sys-
tematicky pracují i pedagogové z ra-
dotínské základní školy, kteří se snaží 
připravit co nejatraktivnější projekt. 
Atraktivní program by měl oslovit 
co nejvíce dětí jak v městské části, 
tak eventuelně ve spádové oblasti. To 
proto, že ekonomické mechanizmy 
jsou tržně nastaveny i ve školství. 
Vzdělávací subjekt dostává mzdové 
a provozní prostředky dle reálného 
stavu dětí ve škole.
   Dalším záměrem zřizovatele rado-
tínské ZŠ – MČ Praha 16 – je snaha 
z výše uvedeného a z důvodu zame-
zení případného dalšího úbytku dětí 
zakomponovat do připravovaného 
projektu i koncepci tříd s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy. Tento záměr 
přijala na svém prosincovém jednání 
Rada MČ. V praxi by to znamenalo 
existenci vždy jedné třídy v ročníku 
se sportovním zaměřením – přede-
vším na kopanou, lakros a softbal. 
Zintenzivnění výuky tělesné výchovy 
by na druhém stupni bylo dotováno 
z volitelných předmětů, na prvním 
formou kroužků. Na případném 
uvedení do praxe by participoval 
jak zřizovatel školy (nemusí dotovat 
provoz školy), škola sama (stabilizace 
pedagogického sboru a stavu tříd), tak 
i sportovní oddíly, které se na koncep-
ci podílejí, tj. Sokol Radotín – oddíl 
lakrosu, Radotínský SK – oddíl soft-
balu, dále SC Radotín – oddíl kopané 
(intenzivnější tréninkový proces) 
a v neposlední řadě především žáci. 
Samozřejmě vše za předpokladu, že 
se ve škole stabilizuje stav dětí na tři 
třídy v ročníku. Radou přijatá koncep-
ce vyšla především z dobrého zázemí 
(hrací plochy v blízkosti areálu školy, 
plánovaná výstavba víceúčelové haly 
na starém hřišti), z dlouhodobých 
sportovních úspěchů školy v Praze, 
ze zájmu školy a sportovních oddílů 
se na projektu podílet a především 
z důvodu, že sport je v dnešní době 

obrovský fenomén a silný spojenec 
v boji proti socio-patologickým jevům 
mezi mládeží.
   V současnosti probíhají jednání mezi 
zainteresovanými stranami a distribu-
ce anketních lístků zákonným zástup-
cům dětí z 2. až 8. tříd ZŠ Loučanská 
a ve sportovních oddílech. Z nich 
by se po vyhodnocení zjistil zájem 
veřejnosti o tuto nadstandardní nabíd-
ku. K projektu budou organizovány 
diskuse. Informace budou podávány 
též v rámci třídních schůzek a jednání 
se zástupci rodičů i v dotčených spor-
tovních oddílech. Předpokládaný start 
projektu tříd s rozšířenou výukou TV 
je stanoven na příští školní rok.

ním množství oleje, horkovzdušným 
vařením a pečením zabezpečuje dietní 
a nejmodernější způsob stravování.  
Díky němu se také zkrátí doba tepelné 
přípravy, jídla by měla být chutnější 
a s více vitamíny, což je pro naše 
nejmenší občánky velmi důležité.
   Lochkovská školička se chystá na 
ekologicky zaměřený školní rok 
v rámci výchovně vzdělávacího  
projektu „Začít spolu“. Celoroč-
ní téma nese název „Objevujeme 
a chráníme svět, aneb spřátelme 
se s naší planetou“. Každý měsíc 
má své vlastní motto, podrob-
ně rozpracované do jednotli-
vých týdnů a dnů. Ke koutku 
živé přírody navíc přibude i cen-
trum „Písek a voda“ a výtvarný 
ateliér dostane nové malířské 
stojany.
  A co se chystá do budoucna? 
Již na podzim by se mělo za-
čít obnovovat dětské školní 
hřiště vybudované v 50. letech, které 
nevyhovuje novým požadavkům na 
bezpečnost hřišť pro předškolní děti. 
„Podařilo se nám získat grant hlavní-
ho města Prahy pro oblast životního 
prostředí ve výši 100 tisíc korun na 

obnovu této hrací plochy. Bude vyu-
žit na nákup nových herních prvků,“ 
upřesňuje ředitelka školky Vladimíra 
Schwabová. 
   A tím velké plány zdaleka nekončí. 
„Příští rok bychom chtěli vyměnit 
podlahovou krytinu, ta současná 
z korku je 10 let stará a dosluhuje. 
Chystáme se také pokračovat celko-
vou rekonstrukcí herních ploch na 
školní zahradě,“ uvádí konkrétní pří-
klady místostarostka Eva Filipová. 

   Nám nezbývá než popřát lochkovské 
školce, aby se jí i nadále dařilo a aby 
z ní děti každý den odcházely s poci-
tem, že se něco dozvěděly a že se těší 
na další den strávený v příjemném 
prostředí!       

 

Konec I. pololetí: 31.1.2006
Konec II. pololetí: 30.6.2006

Podzimní prázdniny: 
 26.10. a 27.10.2005
Vánoční prázdniny: 

 23.12.2005 - 2.1.2006
Jednodenní pololetní prázdniny:

3.2.2006
Jarní prázdniny: 6.2. - 12.2.2006

Velikonoční prázdniny: 
13.4. - 14.4.2006
Letní prázdniny:

1.7. - 1.9.2006


