
Výherci z minulého čísla:
1. Zdeňka Skopalová
K cementárně 2236

Radotín
2. Božena Rohlíčková

Strážovská 62
Radotín

 3. Ivana Hamplová
Žabovřeská 1032

 Zbraslav

STRANA 4

jméno.....................................................................tel.spojení....................................................................
adresa.......................................................................................................................................................
znění tajenky.............................................................................................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné znění 
tajenky vepsané do ústřižku pod 
křížovkou. Ústřižek  odstřihnete 
a doručte na adresu redakce: 
V. Balého 23, 153 00 Praha -
Radotín. Na obálku napište 
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní 
adresu nebo telefonní číslo. Do 
slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výher-
ci si svojí výhru mohou převzít 
na adrese redakce. Ústřižky 
s vyluštěným textem budou 
zařazeny do slosování, pokud 
dojdou do redakce nejpozději 
do 5.10.2004.

ZÁBAVA - INFORMACE

  Informační a poradenský den pro lidi 
zdravé i s postižením připravilo na čtvrtek 
23. září v rámci Týdnů duševního zdraví 
Infocentrum sociální pomoci KONTAKT. 
Návštěvníkům nabídne nový Adresář 
poskytovatelů sociálních služeb v Praze 
a brožuru Informace, kontakty a služby 
pro osoby se zdravotním postižením. Vedle 
informací a rad v KONTAKTu, v podchodu 
metra  Palackého náměstí v Praze 2, bude 
v přilehlých Zítkových sadech probíhat 
od 10 do 16 hodin doprovodný program 
s Jarmarkem chráněných a terapeutických 
dílen. Výrobky budou prodávat pracovníci 
i klienti ze sdružení Sananim (terapie 
pro drogově závislé), Diakonie Ratolest 
(program pro zdravotně postižené), 
Speciálního domova mládeže Hvozdy (pro 
mentálně postižené), ze sdružení Fokus 
Praha (pro duševně nemocné) a z Domu 
otevřených možností DOM - Košára 
(terapie pro mladé bez rodinného zázemí 
a z dětských domovů). V KONTAKTu si 
můžete zakoupit časopis Esprit zaměřený 
na moderní a alternativní péči o občany 
s duševním onemocněním. Vydává jej 
Česká asociace pro psychické zdraví. 
Zakoupením praktických či recesistických 
výrobků z keramiky, papíru, dřeva, proutí a 
textilu podpoříte aktivity lidí, kteří se snaží 
v terapeutických a pracovních programech 
o návrat do společnosti. Na potřebu vstřícné 
KOMUNITY, která je tolerantní k lidem 
se speciálními potřebami, chtějí právě 
upozornit letošní Týdny duševního zdraví, 
které už tradičně organizuje Občanské 

sdružení FOKUS. 
 Příjemnou atmosféru dne doplní odpolední 
předvádění psů - pomocníků mezi 12. a 
16. hodinou. Co všechno se musí  naučit 
takový pes, který se má stát prodlouženou 
rukou nebo nohou člověku s handicapem, 
předvedou  zájemcům cvičitelé z obecn
ě prospěšné společnosti Pomocné tlapky 
a Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých. V průběhu dne budou na 
svých pracovištích připraveny psycho-
ložky z Poradny pro manželství, rodinu 
a mezilidské vztahy, Spytihněvova 6, Praha  2 
tel.: 222 564 490, radit budou i pracovníci 
Krizového centra RIAPS, Chelčického 39, 
Praha 3 tel.: ambulance 222 586 768 
(8-16 hod.), 222 582 151 (16-8 hod.) nebo 
Linka důvěry 222 580 697. Od 15 hodin 
proběhnou v KONTAKTu  konzultace k po-
ruchám paměti. Určeny jsou pro jednotliv-
ce s problémy i pro rodiny, které si všimly 
u svých blízkých nejen výpadků paměti, ale 
i problémů s orientací a výrazných změn 
v psychice. Pro návštěvníky bude k dispo-
zici i řada propagačních materiálů, adresá-
řů, brožurek a letáčků, které se svým obsa-
hem dotýkají tématu duševního handicapu. 
  Ukázku zdravé výživy zajistí občanské 
sdružení Máme otevřeno, které v pra-
covně rehabilitačních programech pra-
cuje s lidmi s mentálním postižením. Po 
16. hodině ukončí Informační a poradenský 
den v KONTAKTu ve znamení spolupráce 
s lidmi s postižením psychodelické hudební 
seskupení Džahanna.

  Kino v Radotíně je jedním z mála podob-
ných zařízení, které v konkurenční záplavě 
videí a DVD nosičů a nově vzniknuvších 
multikin a videokaváren nezaniklo, tak 
jako to bylo v případě celé řady biografů 
na území hlavního města Prahy. Ekono-
mické důvody, které vedou provozovatele 
k těmto krokům, se v případě MČ Praha 
16 daří minimalizovat. Zásluhu na tom má 
malý kolektiv  vedený panem Rydrychem – 
vedoucím zařízení, kterému se daří včas-
ným uváděním filmových novinek i opako-
váním některých divácky úspěšných před-
stavení držet laťku návštěvnosti na slušné 
úrovni. V poslední době se daří  realizovat 
i občasná dopolední představení pro školní 
zařízení z celé spádové oblasti. Městská 
část provedla v kině podstatné stavební 
úpravy, a to nejen exteriérové (nová fasáda, 
oprava střechy), ale i interiérové (nové foyer 
s pokladnou a šatnou ). Srovnání s moderní-
mi pražskými kiny snese hlediště s elegant-
ními čalouněnými sedačkami. Příjemné 
a pohodlné posezení při sledování pro-
gramu na širokoúhlém plátně doplňuje 
moderní vzduchotechnika a také nové 
a efektivnější vytápění. A jak to bylo 
s biografy v Radotíně v časech minulých? 
O tom napsal MUDr. Miroslav Dlouhý, 
člen letopisecké komise při MČ Praha 16 
v časopise Šemík č. 4 z roku 1997, s jehož 
souhlasem a  svolením redakce časopisu 
zajímavý článek přetiskujeme. 

Bývaly tu dva
  Kočovné biografy zajížděly do Radotína 
už před první světovou válkou. A hned se 
ozval názor členů školské komise, že by 
bylo žádoucí „omezit produkci neslušných 
a křehkých komedií a dětem nevhodných 
produkcí některých biografů“.
  V říjnu 1914 žádá Karel Šinovský obec 
o udělení koncese pro zřízení biografu. 
Obecní zastupitelstvo jeho žádost zamítlo 
a doporučilo udělit koncesi Osvětovému 

sboru. „Biograf má být podnikem více zá-
bavným než výdělečným“, praví se v usne-
sení zastupitelstva.
  V roce 1925 předkládají manželé Karel 
a Anna Šinovských plány pro stavbu kina 

„Radio“. Tento název se sice nikdy neujal 
(byl patrně napsán pouze na plánech), ale 
stavba rychle pokračuje a již v roce 1926 
dochází k zahájení provozu. Kino dostalo 
název „Jas“ a zažilo ještě éru němých 
filmů, které byly doprovázeny hudbou 
malé skupiny hudebníků. Ti hráli skladby 
podle vlastního výběru. V Radotíně filmy 
doprovázel na housle sám majitel kina 
Karel Šinovský, pianista byl z Lipenců, 
u basy se střídali Karel Bejšovec se synem, 
též Karlem, na violoncello hrál A. Babička, 
absolvent konzervatoře.
  Ve třicátých letech film promluvil a diváci 
přijali zvuk s nadšením. Výpravné operety 
a revuální filmy zaplňo-
valy biografy. Paradoxem 
bylo, že radotínské kino 
mělo při stavbě tolik zá-
vad, že ještě v roce 1934 
nebylo zkolaudováno. Na 
tyto závady upozorňoval 
hlavně soused Ing. Kře-
pela. V roce 1940 došlo 
k úpravě kina, úředně 
mělo být pouze provi-
zoriem do roku 1946. 
Majitelem se stává Ob-
čanská záložna v Libni, 
koncese byla povolena 
V .  M a t o u š o v i .
V zlých letech druhé svě-
tové války bylo kino pro 
většinu obyvatel hlavní 
formou úniku před kru-

tou realitou doby. Zájem byl takový, že se 
v roce 1941 proměnil sál Koruny ve druhý 
radotínský biograf – kino „Oko“. České 
i německé filmy přiváděly do obou kin až 
do konce války mnoho diváků – bylo stále 
vyprodáno. Kino „Oko“ však brzy po skon-
čení války přestalo promítat.
  Opravy v roce 1950, provedená izolace 
v roce 1957 a konečně generální oprava 
v roce 1967 přinesly kinu „Jas“ dobré 
technické i divácké zázemí. Velice slušná 
návštěvnost trvala až do konce 80. let, 
navzdory tomu, že před rokem 1989 se do 
distribuce jen sporadicky dostaly filmy 
z produkce západních zemí. Věřme, že 
kino „Jas“ (dnes se na programech tento 
název už neuvádí, mnozí mladší diváci ho 
ani neznají), v kterém se poprvé začalo pro-
mítat skoro před 80 lety, nebude následovat 
osud kina „Oko“ v Koruně.

autosalónu. Letošní 37. ročník měl opět 
velice nabitou startovní listinu, která čítala 
více než dvě stě veteránů. Veliký obdiv  
sklidil opět po roce Premier Runabout 24 
pana Anatola Daňha z Českých Budějovic, 
který je nejstarším soutěžním exponátem. 
V technickém průkaze má uvedený rok 
1907, a tak se teoreticky vzato mohl účast-
nit historicky prvního závodu na Zbraslavi. 

Pozornost upoutal například 
i třílitrový Ford T Woody z roku 
1915, který sloužil na bitevních 
polích první světové války. Na 
své si přišli i obdivovatelé našich 
prvorepublikových modelů firem 
Aero, Tatra, Laurin a Klement 
nebo později od roku 1928 vozů 
Škoda. Častým objektem byly pro 
fotografy  i vysokoobsahové ame-
rické ,,křižníky“ nebo výrobky 
britských automobilek z rozmezí 
50. a 60. let. Veliký dav a tlače-
nice byly i u motocyklů, mezi 
nimiž byl nejstarší model z roku 
1919, Douglas Jaroslava Kloudy.  
Zájem diváků, kterých se i díky 
krásnému slunečnému dnu přišlo 

na Zbraslavské náměstí a podél ulic 
Elišky Přemyslovny a Na Baních  podívat 
stovky a stovky, byl opravdu veliký a nikdo 
určitě nelitoval.  

  Žádný fanda historických vozidel si 
nemůže nechat ujít první sobotu v září a 
nenavštívit Zbraslav. To proto, že již od 
roku 1967 pořádá pražský Veteran Car 

Club jízdu jednostopých a dvoustopých ve-
teránů ze Zbraslavi na Jíloviště, kterou tak 
navazuje na tradiční závod do vrchu konaný 
poprvé v roce 1908 u příležitosti pražského 


