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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 4.2.2005.

1. Jana Kočová
nám. Osvoboditelů 1362

Radotín
2.František Viták
Vilímkova 1243

Zbraslav
3.Stanislav Tvrdík

Ke Zděři 349
Radotín

   Stává se samozřejmostí, a to je dobře, 
že i naše městská část má své Vánoce. 
Byl jsem požádán, možná z toho dů-
vodu, že jsem stál u zrodu myšlenky 
Zbraslavských Vánoc, napsat o nich 
pár řádků. Rád plním toto zadání, je 
příjemné psát o něčem, co se povedlo.
   Ty letošní byly koncipovány jako 
příjemné sobotní 
odpoledne v Kaš-
k o v ě  d i v a d l e 
s představením pro 
děti a s programem 
p ř e d  d i v a d l e m 
spočívajíc ím ve 
zpěvu koled, vy-
stoupení pozouné-
rů a závěrečném 
o h ň o s t r o j i .  N a 
ně volně navázal 
podvečer n í kon-
cert v Královském 
sále zbraslavského 
zámku. Zde již 
počtvrté vystoupil 
sbor Vyšší odborné 
školy pedagogické a sociální, Střední 
pedagogické školy a Gymnázia Evrop-
ská s programem Rybovy České mše 
vánoční, Hej mistře. Každým dalším 
rokem jako by noví zpěváci (jedná se 
vždy o čtvrtý ročník) nabyli čerstvého 
zápalu. A tak letos šedesátičlenný sbor 
dokázal nejen zaplnit do posledního 
místa celý Královský sál (téměř tři sta 
míst), ale především nadchnout všech-

ny přítomné. Po celý koncert bylo znát, 
že se zpívá a hraje s chutí a radostí. Zá-
věrečný ohlas připomínal muzikálové 
nadšení, přídavky nebraly konce. Byla 
to vlastně taková generálka na Vánoce 
zakončená starobylou písní z 15. století 
Narodil se Kristus Pán, kterou zpíval 
celý sál. Pokud se mluví o neopako-

vatelné atmosféře Vánoc, pak tento 
koncert ji dokonale vytvořil. Zajíma-
vostí koncertu byla skutečnost, že celé 
vystoupení dirigovala žákyně čtvrtého 
ročníku Hana Vyšínská.
   Zbraslavské Vánoce poté pokračo-
valy několika netradičními akcemi, 
jako například Vánoční internetovou 
dražbou na www.Lahovice.cz, jejíž 
výtěžek byl určen ve prospěch Dět-

ského domova Charlotty Masarykové 
na Zbraslavi. Dražba však bohužel 
nikoho nepřilákala. Malý ohlas měla 
i Vánoční štafeta dobré nálady, přes-
tože, nebo snad právě proto, že byla 
inzerována krátkou reportáží Českého 
rozhlasu. O co při ní šlo? Vytvořit 
předvánoční atmosféru z vlastních 
zdrojů – v podstatě se jedná o pokus 
zavést do Čech švýcarský zvyk, kdy 
se během Adventu v podvečer schází 
lidé jen tak, aby se pobavili a užili si 
adventní pohody. Po několik dní na 
závěr Adventu byla předávána štafeta 
mezi těmi, kteří se rozhodli přijmout 
a pohostit před svým domem známé 
i kolemjdoucí. Vrcholem Vánoc bylo 
vystoupení pozounérů na Štědrý večer 
z věže Husova sboru a půlnoční mše 
ve zbraslavských kostelích. Tečku za 
letošními Vánocemi udělal Malý vá-
noční koncert v Husově sboru a na něj 
navazující koncert unikátní Pražské 
mobilní zvonohry, v jehož průběhu se 
konala sbírka Vánoční strom určená na 
pomoc dětem umístěným v Dětském 
domově Charlotty Masarykové. Díky 
velkorysosti účastníků koncertu se 
během dvou hodin vybralo 4070 Kč. 
Obnos bude předán ředitelce domova 
MUDr. Petře Vorlíčkové.
   Zbraslavské Vánoce prokázaly, že 
náš svět není zas tak špatný, jak se 
někdy může zdát, a to je povzbudivé 
poselství Vánoc. Tyto Vánoce též pro-
kázaly existenci vzájemné mezilidské 
soudržnosti. Kéž by nám ta soudržnost 
vydržela i v době povánoční – bude 
nám jí zapotřebí.

   V pondělí 6. prosince loňského roku, 
na Mikuláše, proběhla v dětské půjčov-
ně zbraslavské knihovny již tradiční a 
úspěšná akce Půjčování s Mikulášem. 
Děti se v předvánoční atmosféře dobře 
bavily, malovaly si, vyráběly ozdoby 
a četly knížky. Mikuláš s čertem a 
andělem pak mezi ně rozdělili sladké 
odměny a vylosovaným účastníkům 

„záložkové soutěže“ i knihy.

  Již tradičně probíhá počátkem pro-
since Vánoční koncert v partnerském 

městě MČ Prahy 16 – Radotín v ně-
meckém Burglengenfeldu. Nejinak 
tomu bylo i letos. Na víkendový zájezd 
do bavorského městečka, s kterým byla 
podepsána partnerská smlouva již před 
více jak dvanácti lety, směřovalo první 
prosincovou sobotu ráno 
přes třicet dětí z radotín-
ské lidové umělecké ško-
ly Klementa Slavického, 
doprovázených pedagogy 
a několika rodiči. Děti 
reprezentovaly převážně 
hudební větev této insti-
tuce. Během podzimu, 
tak jako jejich kamarádi 
z Německa, nacvičovaly 
pečlivě především kole-
dy a skladby s vánoční 
tématikou. 
  Zájezdu na koncert se 
účastnili i představitelé 
městské části a též ,,ot-
cové“ partnerské smlouvy – Ing. Jiří 
Holub a doc. František Vláčil, kteří 
tlumočili pozdravy z radotínské rad-
nice všem členům Spolku přátel s Ra-
dotínem a starostovi Burglengenfeldu, 
panu Heinzi Kargovi.
  V historickém reprezentačním sále 

radnice vystoupily večer 
ve dvou blocích nejdříve 
děti burglengenfeldské hu-
dební školy a po přestávce 
radotínští žáci. Především 
zpívající kvarteto dívek 
překvapilo všechny diváky 
německy zpívanými texty. 
Přátelská atmosféra, která se 
pravidelně vznáší nad všemi 
účastníky, měla blahodárný 
vliv i na samotné aktéry 
koncertu, kteří s velkou 
bravurou a s jistotou zvládli 

před zaplněným publikem všechny 
nacvičené skladby. Vrcholem téměř 

tříhodinového koncertu byla světozná-
má ,,Tichá noc“, opět v podání dívčího 
kvarteta v němčině. Dívky při dlou-
hotrvajícím aplausu vyzvaly všechny  
ke společnému zanotování skladby. 
A tak se do chladné burglengenfeldské 

noci zpoza oken linulo česko-německé 
přátelství v podání společného zpěvu 
písně ,,Stille Nacht“, kterou skoro 
před 200 lety zhudebnil na text faráře 
Josefa Mohra varhaník Franz Xaver 
Gruber z alpské vesničky Oberndorf 
u Salcburku.  


