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Rodinné centrum Pexeso

   Rok 2009 je pro nás rokem 
velké změny. Od září se stě-
hujeme do nových prostor 
na adrese Žabovřeská 1227, 
Praha – Zbraslav, které nám 
umožní rozšířit naši pro-
gramovou nabídku nejen 
co do počtu kurzů, ale i do 
šíře naší nabídky. A tak teď 
před námi stoji velmi ná-
ročný úkol – včas a k naší 
spokojenosti zrealizovat re-
konstrukci nových prostor, 
kterou bychom ale nezvlád-
li bez obrovské pomoci 
našich dobrovolníků, bez 
grantů a finanční pomoci „přátel“ Pexesa.
   Závěrem musím zmínit vytrvalost a nápa-
ditost všech nadšených dobrovolníků, kteří 
tvoří různorodou komunitu, jež vytváří hra-
vou a tvůrčí atmosféru našeho Rodinného 
centra Pexeso. A proto máte-li chuť, přijďte si 

Když Pexeso v roce 2006 začínalo, stály 
u jeho zrodu dvě nadšenkyně a plány vzni-
kaly „na koleni“. Jsou to už skoro tři roky 
a z Pexesa se stalo multifunkční centrum 
podporující volnočasové aktivity pro celou 
rodinu. Již ve svých počátcích se Pexeso 
stalo členem Sítě mateřských center a ná-
sledujícího roku získalo ocenění „Společnost 
přátelská rodině“. 

Samotná existence Pexesa stojí na myš-
lence spolčování, a tak kromě programové 
nabídky se naší činností snažíme podporovat 
a rozvíjet komunitní život nejen uvnitř naše-
ho sdružení, ale i směrem ven – k veřejnosti či 
ostatním neziskovým organizacím. Aktivně se 
podílíme na různých projektech směřujících 
k rozvoji komunitní společnosti na Zbraslavi.

Nabídku Pexesa v dnešní době využívají 
měsíčně stovky rodin ze Zbraslavi a blízkého 
okolí. Mnoho lidí se domnívá, že rodinné 
centrum je určené pouze pro matky s ma-
lými dětmi, ale rodina může mít různou 
skladbu i formu. Nabízíme aktivity pro pes-
trou paletu našich návštěvníků – pro rodiny 
s malými dětmi, předškoláky, školáky, lobuje-
me za teenagery, snažíme se zaujmout muže, 
ženy, mladé, starší i ještě moudřejší. Vítáme 
děti v doprovodu starších sourozenců či pra-
rodičů, protože i mezigeneračně se nám líbí 
podporovat rodinu. V naší nabídce naleznete 
řadu výtvarných, hudebních i pohybových 
kurzů pro děti a dospělé. Pořádáme řadu 
přednášek a besed nejen na rodičovská 
témata. Pravidelně každý měsíc pořádáme 
i tématické akce jako Jarnění, putování za 
Kelty či Vánoční veselici. 

Další informace a aktuální program 
naleznete na sedmé straně tohoto vydá-
ní Novin Prahy 16 a na www.pexeso.org. 

s námi zahrát – uvítáme nové spolupracov-
níky a návštěvníky.

   Na frekvenci 92,6 FM – Český rozhlas Regina:
» každý všední den od 6 do 10 a od 15 do 19 hodin, v neděli od 15 do 19 hodin,
» kolony, nehody a nefunkční semafory vás nepřekvapí, 
» pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky pohybují Prahou a jejím okolím, 
» proud dopravních informací bez zpoždění, 
» zdroje: všechny on-line kamery v DIC Praha, dispečeři DP, ČD, motohlídky v ulicích metropole,
   vy – naši spolujezdci na bezplatné telefonní lince 800 900 500, 
» každý všední den poukaz na pohonné hmoty za 1000 Kč od společnosti OMV.

Bezstarostná jízda PrahouBezstarostná jízda Prahou

Co přinesly letošní Slavnosti Elišky Přemyslovny
Letošní Slavnosti se konaly již na jaře, 

a to od čtvrtka 21. do neděle 24. května. 
Záštitu nad nimi opět převzal senátor Karel 
Schwarzenberg, který se též zúčastnil mše za 
patronku celé akce ve zbraslavském kostele sv. 
Jakuba. Program s podtitulem Dny městské 
části přinesl to nejlepší, co místní kultura 
městské části nabízí – a není toho málo:
   Zbraslavská kulturní společnost sehrála 
v divadle Jana Kašky mimořádné divadelní 
představení Stříbrný král, věnované králi 
Václavu II. Koncert pro královnu pořádaný 
v kostele sv. Havla připravilo Pražské kyta-
rové kvarteto pod vedením Marka Velemín-
ského. Místní mladý architekt Jan Švestka 
provedl výklad pro různorodé publikum nad 
modelem zničené královské hrobky Aula Re-
gia. Průvod krále Václava II. a jeho dcer i celé 
středověké tržiště na prostranství na Slu-
nečním městě připravil soubor historického 
šermu Citadela, který též předvedl své šer-
mířské umění a pozval na Zbraslav ty, kteří 
umí napodobit středověký turnaj na koních. 
Při závěrečném koncertu v Královském sále 
zbraslavského zámku vystoupil zbraslavský 

ženský sbor Frangula chorus, jehož sbormis-
tryně Zuzana Krušinová připravila opravdu 
důstojný závěr letošních Slavností.
   Z mimozbraslavských „zdrojů“ mohli ná-
vštěvníci Slavností vidět ukázku dobových 
tanců, zúčastnit se s průvodcem Vladisla-

vem Dudákem, autorem knihy Pražský 
poutník, zajímavě pojaté vycházky Vyše-
hradem a poslechnout si spisovatelku Alenu 
Ježkovou, která přímo vedle královských 
hrobů působivě předčítala úryvky ze své 
knihy Příběhy českých knížat a králů.

   Pořadatelem akce bylo občanského sdru-
žení Aula Regia a spolupořadatelem Měst-
ská část Praha - Zbraslav. Slavnosti Elišky 
Přemyslovny mají širokou sponzorskou 
podporu. Poděkování patří všem firmám 
a jedincům, kteří šestý ročník podpořili, 
jmenovitě generálnímu sponzorovi firmě 
UJP Praha a. s., hlavnímu sponzorovi 
firmě Fiscalis, význačným sponzorům: 
rodině Bartoňově, Ing. Edvardu Outratovi, 
Ing. Vladimíru Dlouhému, České spořitel-
ně, firmě VEJVODA s.r.o., MAPOL s.r.o., 
VIAMO PRAHA s.r.o., Čermák a Hracho-
vec s.r.o., Bogl a Krýsl s.r.o., Velkotržnici 
Lipence s.r.o., sponzorům: firmě SEPTIMA 
s.r.o., J.E.S. s.r.o., restaurantu Barabizna 
a firmě Táborský – fasády.
   Poděkování patří i představitelce Elišky 
Přemyslovny Kamile Čížkové, která Slav-
nostem dodala patřičný lesk, dále Barboře 
Oberhelové coby její starší sestře Anně 
a Tatianě Platonové, která představovala 
mladší Markétu. A samozřejmě všem ma-
lým i velkým návštěvníkům programu.

Radotín plný radosti
Více než tři stovky diváků všech věkových 

skupin se zúčastnily prvního ročníku divadel-
ního festivalu Radotínská radost 2009. Šlo zá-
roveň o první podnik II. Radotínského pábení.

Na akci, kterou pořádala Městská část Pra-
ha 16 společně s místním divadelním spol-
kem Gaudium, dorazily v sobotu 16. května 
do radotínské Koruny amatérské divadelní 
soubory z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
„Chceme vás potěšit představeními jednotli-
vých souborů, které přišly předvést své umění 
loutkové i herecké, zpěv i taneček, a hlavně 
podělit se s vámi o radost, kterou jim divadlo 
přináší,“ pozdravila všechny přítomné Miro-
slava Stehlíková z Gaudia. 
    Jak celý festival, který je ještě malým dítkem 
v plenkách, vlastně vznikl, popsal hned zpo-
čátku starosta Městské části Praha 16: „Před 
více jak rokem jsem se sešel se zástupci diva-

delního spolku Gaudium, jimž jsem předložil 
návrh a představu organizace víkendového 
divadelního festivalu. Zástupci spolku tuto 
hozenou rukavici okamžitě zvedli a výsled-
kem je dnešní den, kdy se na jevišti kulturního 
střediska postupně představí pět souborů.“ 
   Pozvání do Radotína tak přijala přespolní 
Zbraslavská kulturní společnost, jež se svým 
loutkářským souborem Rolnička uvedla 
pohádkový příběh „O princezně Zubejdě 
Solimánské“. Z Třebotova, přesněji řečeno 
z třebotovské základní školy, přijel soubor 
Tři boty. Ti se představili s další pohádkou 
z veršů Edwarda Leara a Pavla Šruty „Když 
v Grombúlii“ ve zpracování Václavy Makov-
cové a Jany Barnové. Zapomenout nesmíme 
na spolupořádající soubor Gaudium a na 
autorský pohádkový kus Vlasty Pilařové 
s názvem Kočičí rebelie aneb tenkrát za 
komínem. Kočičí věc, řeklo by se. A také 
ano - jde o příběh dvou tuze zdomácnělých 
koček na cestě za granulemi s myší příchutí... 

Závěrečné představení patřilo občanskému 
sdružení pro alternativní divadlo a jiné kul-
turní aktivity známému pod názvem TotO 
divadlo, jehož domovskou scénou je Rock 
Café. Do Radotína zavítali s příběhem Etgara 
Keretta Knellerův letní tábor. 
   Podle Mirky Stehlíkové mají herci uvede-
ných souborů své civilní životy, zaměstnání 
a své rodiny, studují nebo prožívají období 
důchodu. Ale čas pro setkání s přáteli má 
své místo a tvorba představení pro své 
blízké, přátele a ostatní diváky je příjemným 
vyrovnáváním stresů z našeho uspěchaného 
žití. „Projekt Radotínská radost je zároveň 
i výzvou. Výzvou pro amatérské divadelníky, 
kteří jsou schopni nám svými vystoupeními 
rozdat tuto radost. Výzvou i pro nás, diváky, 
abychom svým potleskem po každém před-
stavení dali najevo, že podobný kulturní 
program do Radotína patří,“ dodal na závěr 
starosta Hanzlík.

Místní knihovna Radotín
Loučanská 1406/1a, tel.: 234 128 460 
Od 1. července do 21. srpna bude knihovna 
uzavřena z důvodu provedení revize 
knihovního fondu. Čtenáři se mohou 
předzásobit četbou, mohou si mimořádně 
vypůjčit více než 10 svazků. Otevřeno bude 
opět v pondělí 24. srpna.

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 802 – 5
Po dobu letních prázdnin je výpůjční doba 
knihovny upravena takto: oddělení pro 
děti - úterý od 8 do 12 hodin, oddělení pro 
dospělé - pondělí a středa od 8 do 18 hodin 
s výjimkou polední přestávky mezi 12. a 13. 
hodinou.

461 závodníků běželo za nadějí
   V úterý 19. května pořádala radotínská zá-
kladní škola již poosmé tradiční humanitár-
ní akci navazující na celosvětově známější 
Běh Terryho Foxe - Běh naděje.
   Tento rok je prvním ročníkem celorepubli-
kového projektu „Skutky naděje“. Jde o nový 
unikátní projekt, který se svým rozsahem, 
aktivním přístupem pořadatelů a hlavně 
samotných účastníků řadí k nejmasovějším 
humanitárním a charitativním akcím v celé 

republice. Skládá se z těchto sportovních 
aktivit: Běh naděje, Golf naděje, Kolo nadě-
je, Tenis naděje a Krása naděje.

Při organizaci letošního závodu jsme opět 
pokračovali ve stejném scénáři z minulých 
let - závod jsme uspořádali ve všední den. 

Startujícími byli zejména žáci naší školy 
a žáci pozvaných škol správního obvodu 
Prahy 16 a jejich pedagogové. Celkem se 
tedy na startu sešlo 461 závodníků z Ra-
dotína a ze Zbraslavi. V 11 hodin zahájili 
běh radotínský místostarosta Mgr. Miroslav 
Knotek a ředitel místní školy Mgr. Roman 
Král, nato se účastníci vydali na trať dlou-
hou 1,5 a 3 km - během, pěšky, na koloběž-
ce, na kole i na kolečkových bruslích. Nikdo 

nevzdal, každý dorazil do 
cíle a mnohdy překonal 
sám sebe. Všichni ti, kteří se 
na start postavili, přispěli 
na výzkum a léčbu on-
kologických onemocnění 
částkou 9420 korun.

Běh naděje se podařilo 
usp ořádat  d í ky  g rantu 
Městské část i  Praha 16 
a daru firmy Českomoravský 
cement, a.s., nástupnická 
organizace. Děkujeme peda-
gogům ze zúčastněných škol, 
že dokázali svým osobním 
přístupem k této vysoce 
humánní akci přivést děti 

na start a podpořit v nich lidské cítění se 
všemi, kteří pomoc potřebují a čekají na ni. 
Dík patří i oddělení dopravy ÚMČ Praha 
16 a Městské policii za pomoc při organi-
zaci celého sportovního dne.

Letopisci mapují stavební objekty v Radotíně
Tedy, aby bylo jasno: jedná se o vnější 

podobu domů a ulic v naší městské části. 
Cílem je co nejpřesněji uchovat budoucím 
generacím  podobu Radotína. 
   Nabízí i srovnání - podobná akce se usku-
tečnila již v letech 1978 – 1980. A tak jako 
tehdy, i tentokrát je u toho Karel Dušánek, 
člen a archivář radotínské Letopisecké 
komise (LPK). Při letošní akci byl již ně-
kolikrát poměrně nevybíravě osloven způ-
sobem typu: „Co to tady děláte?!“ či „Proč 
to fotíte?!“ 
   Chápu. S ohledem na nárůst zločinnosti ve 
srovnání s uvedenými lety mají občané jisté 
obavy. Ale pokud, vážení spoluobčané, uzří-
te Karla Dušánka v akci (viz foto), pak vězte, 
že to není rozhodně agent nějaké zločinecké 
tlupy, která plánuje „vybílit“ váš dům, ale cti-
hodný a bezúhonný džentlmen. Jeho práce 
bude zanedlouho k dispozici veřejnosti ať 
už na stránkách Městské části Praha 16, či 
přímo na webu místní Letopisecké komise 
(www.letopisciradotin.cz), nebo bude pre-
zentována na oblíbených přednáškách, které 
rovněž pořádá LPK.

Královský průvod...

počasí, které v okamžiku císařova příjezdu 
zavládlo, pršelo jen samé štěstí. Průvod pak 
pokračoval přes Černošice až do Dobři-
chovic, kde byl program prvního dne  na 
nádvoří zámku završen divadelním před-
stavením Vrchlického Noci na Karlštejně.
Velkolepý večer před radotínskou radnicí, 
v jehož průběhu například vystoupila sku-
pina kolem bubeníka legendární skupiny 
Olympic Milana Peroutky a nebo trio Iva-
na Hlase, zakončila laserová show, nicméně 
hlavní překvapení se teprve konalo. Zlatým 
hřebem této velké slavnosti, která nebyla 
jen historickou podívanou, ale především 
příležitostí se sejít, odpočinout si a hlavně 
se také dobře pobavit, bylo první večerní 
nasvícení kostela sv. Petra a Pavla, které 
budeme moci obdivovat při pozdních 
procházkách již každý večer. Na realizaci 
osvětlení se vedle městské části spolupodí-

lely firmy Bögl a Krýsl a Ski Bike centrum. 
I přes nepřízeň počasí byla účast hojná 
a každý si jistě našel během slavnosti něco, 
co ho potěšilo na srdci a obohatilo na duši. 
   Závěrem je nutno poděkovat sdružení 
obcí Region Karlštejnsko, které se letos 
chopilo pořadatelství po té, co se ho pod 
dvou letech dřívější organizátor, Středočes-
ký kraj, vzdal. Doufejme, že se tedy  tradice, 
která spojuje lidi v celém kraji, podaří i do 
budoucna zachovat.


