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PRAHY16
V roce 1971 byly v Československu opět 

zakázány skautské oddíly. Vedoucího nej-
mladších chlapců Ing. Václava Skálu tehdy 
napadlo pokračovat v práci v rámci tělový-
chovné jednoty Spartak Radotín. Podařilo 
se a turistický oddíl mládeže v Radotíně 
působí nepřetržitě už téměř 40 let.
   Co se mezitím změnilo? V prvé řadě 
klubovna: už v roce 1984 se přestěhovala 
do říčních lázní v Radotíně, kde TOM 
sídlí dodnes, od roku 2003 v nově posta-
veném srubu. Původní tesko domek totiž 
zničila velká povodeň o rok dříve. Byl to 
určitě krizový moment (celý rok se všich-
ni scházeli v domě u rodiny Hrubých), 
ale zvládli to a oddíl mohl fungovat dál. 

Také se za ty roky vyměnila drtivá 
většina lidí v oddíle. I když – oddílová 
vedoucí Vlasta Gottwaldová je v oddíle 
od jeho počátku, dokonce se spolupodí-
lela na jeho založení! Bez ní a její pravé 
ruky Manči neboli Marie Marešové by 
oddíl tak dobře nefungoval.
   Ale proměnila se i doba a s ní souvise-
jící konkurence. Přece jenom v 80. letech 
nebyla taková škála nabídek a možností 
pro trávení volného času mladších i star-
ších dětí. Ale i přesto se TOMu stále daří 
obstát, nejen díky tradici (v Radotíně 
je už opravdu zavedenou institucí), ale 
hlavně kvůli jeho zajímavé činnosti.

   Jaké? Během roku se děti každý týden 
scházejí na schůzkách jednotlivých dru-
žin. Tady se věnují různým tábornickým 
dovednostem, sportovním a psycholo-
gickým hrám a podobně. Vedle toho 
jezdí během roku na různé jednodenní 
či vícedenní výlety, kde je řada her díky 
časovým možnostem prohloubena.
   Vyvrcholením roku je letní tábor, na 
kterém by děti měly zúročit to, co se do 
té chvíle naučily. Ale hlavně by si tábor 
měly užít, protože pokud by se zde nu-
dily, nemělo by to žádný smysl. Můžou 
se tu zabavit při etapové hře, plavání 
a koupání v rybníku, sportovních hrách 
na hřišti, nočních bojových hrách, jež-
dění na kanoích a pramicích apod. Když 
na závěrečném ohni vedoucím děkují 
za připravený program, je všem líto, že 
tábor končí.

TOM Radotín

Kdo má zájem, může se přijít podí-
vat na návštěvu. Více informací je 
na stránkách www.tomradotin.ic.cz

Mateřská škola Praha – Lipence
K Samoobsluze 211
155 31 Praha-Lipence
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Lipence
Ředitelka: Bc. Ivana Boubelíková
Web: http://skolka-lipence.zde.cz
E-mail: ms-lipence@quick.cz
Tel.: 257 921 360
Zápis se koná 22.3.2010 
od 13 do 17 hodin

Mateřská škola Praha – Lochkov
Za Ovčínem 1
154 00 Praha-Lochkov
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Lochkov
Ředitelka: Vladimíra Schwabová
E-mail: skolka-lochkov@volny.cz
Tel.: 257 911 126
Zápis se koná 22.3.2010 
od 13 do 17.30 hodin

Mateřská škola Praha – Radotín
náměstí Osvoboditelů 1367
153 00 Praha-Radotín
Ředitelka: Věra Rohlíková
Zřizovatel: Městská část Praha 16
Web: http://radotinska-ms-hastrmanek
.webnode.cz/
E-mail: ms.radotin@seznam.cz
Tel.: 257 911 854
Zápis se koná 22.3.2010 
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin

Mateřská škola Praha – Velká Chuchle
Na Cihelně 456
159 00 Praha-Velká Chuchle

Zápisy do mateřských škol v Praze 16
Ředitelka: Alena Kučerová
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Velká Chuchle
Web: http://skolka.chuchle.cz
E-mail: skolka@chuchle.cz
Tel.: 257 217 987
Zápis se koná 25.3.2010 
od 13 do 17 hodin
Dny otevřených dveří 16.-17.3. 
od 15 do 16 hodin

Mateřská škola Praha – Zbraslav
Matjuchinova 698
156 00 Praha-Zbraslav
Ředitelka: Dagmar Meisnerová
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Zbraslav
Web: http://www.ms-zbraslav.wz.cz
E-mail: mszbraslav1@volny.cz
Tel.: 257 921 435
Zápis se koná 22. a 23.3.2010 
od 13.00 do 17.00 hodin 
Den otevřených dveří 
od 15 do 17 hodin:
16.3. v MŠ E. Přemyslovny 
17.3. v MŠ Matjuchinova 
18.3 v MŠ Ottova 

Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181
156 00 Praha-Zbraslav
Ředitelka: Jana Mahelková
Web: http://www.msnadparkem.
snadno.eu
E-mail: msnadparkem@seznam.cz
Tel.: 257 286 331
Zápis se koná 22. a 23.3.2010 
od 13 do 17 hodin

Co se chystá na Velikonoce?
ZŠ Radotín (Loučanská 1112/3) všechny, kdo mají chuť a zájem, zve na 
6. Velikonoční dílny, které proběhnou v sobotu 20. března od 9.00 do 
13.00 hodin v budově 2. stupně, vstupné 80 Kč.

Patrně o dva dny později, tedy 22. března, chystá školní družina 
ZŠ V. Vančury (Hauptova 591) na Zbraslavi v Belvederu celodružinovou 
akci Otvírání studánek.

30. března od 14.30 do 17.00 hodin se uskuteční v prostorách školní jídelny 
(Černošická 168) prodejní Velikonoční výstava žáků ZŠ Lipence. Přijďte se 
podívat a koupit si výrobky šikovných žáků!

V pátek 2. dubna pořádá Městská část Praha – Velká Chuchle v areálu na 
Kazínské 8 Velikonoční trhy.

Na 14. dubna přichystala MČ Praha 16 ve spolupráci s CK Arces zájezd pro seniory 
s návštěvou Přerova nad Labem a jeho skanzenu Polabí s tradiční velikonoční 
výstavou, Benátek nad Jizerou s jejich muzeem hraček, zámku s expozicí o 
Habsburcích v Brandýse nad Labem a kostela Nanebevzetí Panny Marie s 
Palládiem Země české, kostela sv. Klimenta a kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Nejprve malé překvapení: Vedení Měst-
ské části Prahy 16 začíná ve spolupráci 
s nakladatelstvím MILPO MEDIA s.r.o. 
připravovat obrazovou publikaci o Rado-
tíně. Základem autorského týmu budou 
členové radotínské Letopisecké komise 
(LPK), logicky tedy dojde k intenzivnímu 
využití archivu, který LPK spravuje. 

V této souvislosti se LPK obrací 
na radotínskou veřejnost s prosbou: 
Archiv je sice velice bohatý a posky-
tuje zájemcům o radotínskou historii 
zajímavé a často unikátní informace. 
Nicméně přesto existují oblasti, kde je 
dokladů poskrovnu anebo nejsou žád-
né. LPK proto prosí občany, spolky, 
sportovní jednoty a další subjekty, aby 
prošli své (domácí) archivy a doku-
menty či nosiče informací nám laskavě 
zapůjčili k okopírování, oskenování, či 
jinému zpracování.  Pokud někdo již 
nechce rodinné či podobné archiválie 
skladovat, LPK, tedy její archiváři pá-
nové K. Dušánek a Mgr. Š. Rak, je rádi 
převezmou k bezpečné archivaci.  

Pro zmíněnou publikaci i pro další 

Prosba k čtenářům Novin Prahy 16
účely má LPK zájem o fotografie (ně-
kdy i tzv. typická rodinná fotka může 
zobrazovat unikátní, dnes třeba již za-
niklou stavbu či změněnou část Rado-
tína), pohlednice, obrázky, výstřižky 
z novin; dále i o dobové dokumenty 
jako jsou jídelní lístky, vstupenky na 
kulturní či sportovní akce, diplomy, 
opisy matrik; zkrátka vše, co má vazbu 
k historii Radotína a jeho obyvatelům. 
Rovněž amatérští filmaři mohou do 
archivu přispět: řada občanů dříve 
natáčela rodinné i jiné události na 
tzv. osmičku, případně šestnáctku. 
Nabídněte laskavě i takové materiály 
k bezpečnému okopírování či uložení. 
(Tyto materiály budou perspektivně 
použity pro tvorbu krátkých filmů 
o historii Radotína.)

A pokud jde o již zmíněné oblasti, 
kde jsou v archivu určitě mezery, tak 
se jedná zejména o zaniklou drážku. 
Paradoxně, ačkoli drážka pro dopravu 
lomového vápence do původní, tzv. 
staré cementárny v Radotíně patřila 
od r. 1873 do r. 1959 k místnímu kolo-

Kontakty na členy LPK: 
Karel Dušánek, tel.: 241 716 990,
mobil 773 474 395
Mgr. Štěpán Rak, 604 705 229, 
e-mail: deiphon@seznam.cz
Ing. Petr Binhack, 725 606 253, 
e-mail: Petr.Binhack@seznam.cz

ritu, jsou k dispozici jen dvě fotografie. 
Další takovou oblastí, kterou by bylo 
vhodné mít lépe doloženou historic-
kými obrázky, jsou radotínské Říční 
lázně a okolí Berounky vůbec a rov-
něž tak Radotínský potok. Dále pak 
obrázky ze starých, již neexistujících 
či přestavěných továren, dílen, ob-
chodů, mlýnů, statků apod. LPK uvítá 
samozřejmě i obrázky krajiny z okolí 
Radotína či přírodních úkazů.

Jde pochopitelně o to, aby podkla-
dový materiál pro danou publikaci byl 
co nejbohatší, aby se kniha stala sku-
tečnou bombou, ve které každý, kdo se 
o Radotín zajímá, najde co nejbohatší 
informace.   
     A na závěr to nejlepší: Nejúspěšněj-
ší přispěvovatelé, tedy občané, kteří 
věnují dokumenty, které budou v kni-
ze použity, obdrží výtisk zdarma!

Tradiční, už XV. radotínský 
bál, který se uskutečnil 
6.2.2010 v radotínské soko-
lovně, potěšil i pobavil

Celosvětová kampaň Vlajka pro Ti-
bet vznikla v polovině devadesátých let 
v západní Evropě a spolu s celoevrop-
skými demonstracemi se stala jednou 
z nejvýznamnějších symbolických akcí 
na podporu Tibetu. Vyvěšení tibetské 
vlajky je vyjádřením solidarity s tibet-
ským národem.
   Tibetské vlajky se každoročně vyvě-
šují v den výročí potlačení protičín-
ského povstání v Tibetu, při kterém 
zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. 
Letos od této události, po níž tibetský 

duchovní a světský vůdce dalajlama 
odešel z okupované země do exilu, 
uplynulo už 51 let. 
   A přesně dvacet let uplynulo po-
čátkem února od chvíle, kdy Jeho 
Svatost dalajlama poprvé navštívil 

Prahu. Bylo to ve dnech 2. až 7. února 
1990, tehdy přijel navštívit Václava 
Havla, který jej pozval na soukromou 
návštěvu. Už při první návštěvě jedné 
z nejuznávanějších osobností součas-
ného světa u nás se s ním seznámil 
radotínský rodák Jiří Männchen. 

Jak k tomu došlo? (Tak zní první 
otázka rozhovoru, v němž se pan 
Männchen s námi podělil o své zážitky 
z chvil, v nichž se staral o Jeho Svatost 
dalajlamu.)

Pracoval jsem v té době v hotelu 
Jalta. Jednoho dne nám zavolal 
nějaký John Bok a řekl, že volá 
z Hradu a že u nás bude bydlet 
tibetský dalajlama. Ředitel mu 
na to odvětil, že na legraci nemá 
čas a zavěsil. Pan Bok zavolal 
znovu, to už ředitel zvážněl, 
všechno si vyslechl – no a Jeho 
Svatost dalajlama u nás bydlel.

Já byl vyčleněný pro jeho 
osobní servis. Po celou dobu 
jeho pobytu v Praze jsem neo-
pouštěl hotel, spal jsem o patro 
níž.
   Co to pro Vás znamenalo, být 
v jeho blízkosti?
   Když jsem tehdy byl v hotelu 
zavřený šest dní, úplně jsem 
zapomněl na čas, na všechny 
běžné problémy. Být s ním člo-
věka tak neuvěřitelně nabíjí, je 
nekonečným zdrojem energie. 

Neustále se směje, za všechno je vděč-
ný, za vše děkuje.
Rozhovor s J. Männchenem je samozřej-
mě mnohem delší – celý ho najdete na 
webových stránkách www.praha16.eu

Tibetská vlajka zavlála v Lipencích, 
Lochkově, Radotíně i na Zbraslavi

   V pátek 26. března uvede radotínské 
kino v rámci představení Radotínského 
filmového klubu polský film Březový 
háj (Brzezina) natočený režisérem 
Andrzejem Wajdou v roce 1970 pod-
le stejnojmenné povídky Jaroslawa 
Iwaszkiewicze.
   Dějovou linii filmu představuje pří-
běh dvou bratrů. Mladší, těžce nemoc-
ný Stanislaw se vrací z ciziny, kde žil, 
pracoval a později se léčil, do Polska 
na lesní samotu ke staršímu Bole-
slawovi. Ten se ani po roce nedokáže 
vyrovnat se smrtí ženy a svůj smutek 
přenáší i na dcerku Olu.
   Navzdory vědomí svého beznadějné-
ho zdravotního stavu je to Stanislaw, 
kdo od svého příjezdu až do posled-

Březový háj ve filmovém klubu
ních okamžiků vnáší do ponuré atmo-
sféry bratrova domu smích, vzrušení, 
rozmanitost, pohyb, kdo se z posled-
ních sil snaží rozhýbat stojaté vody, 
rozveselit zakřiknutou Olu a probrat 
Boleslawa zpět k životu. A třebaže 
jeho předstíraná lehkovážnost i šantá-
nová klavírní produkce jsou zpočátku 
příčinou Boleslawovy nelibosti a ost-
rých sporů, přece je ke konci Boleslaw 
osvobozen od stínů minulosti a znovu 
nalézá cestu ke své dceři.

Impresionisticky laděný film vyni-
ká především psychologickou kres-
bou obou hlavních postav, lyrickou 
atmosférou, kterou navozují záběry 
probouzející se jarní přírody, umoc-
něné hudbou Andrzeje Korzynskiho, 

a vynikajícími hereckými výkony 
Olgierda Lukaszewicze v postavě 
Stanislawa a Daniela Olbrychski-
ho jako Boleslawa. V době svého 
vzniku sklidil Březový háj řadu 
polských ocenění filmové kritiky 
i diváků a Zlatou medaili na VII. 
mezinárodním filmovém festivalu 
v Moskvě v roce 1971. Oceněn byl 
i režisér a představitelé obou hlav-
ních rolí.


