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Betlémské světlo
Na Zbraslav a do Radotína si budete 

moci přijít pro Betlémské světlo, které 
sem přivezou skauti.

Skauti jezdí pro Betlémské světlo 
do Katedrály svatého Víta. Do Prahy 
se plamínek dostane z Vídně. Letos 
se tamní ekumenická bohoslužba 
při příležitosti převzetí Betlémského 
světla uskuteční v sobotu 16. prosince. 
Na ni si pro světlo jedou s lampami br-
něnští skauti – ti potom vlakem světlo 
rozváží po celé naší republice. 

Na Zbraslavi se 17. prosince, na třetí 
neděli adventní, od 11.00 hodin usku-
teční Skautská mše. Tato pravidelná 
mše svatá v kostele Sv. Jakuba bude 
věnována skautům. Ti také přivezou 
do kostela Betlémské světlo, které ten 
den ráno dorazí do Prahy. 

To pak budou rozdávat poslední ad-

ventní neděli 24. prosince. Na Štědrý 
den si tedy můžete přijít s lampičkou 
pro Betlémské světlo před prodejnu 
Albert, kde ho budou skauti rozdávat 
od 14.00 do 16.00 hodin.

V Radotíně si plamínek Betlémského 
světla budete moci přinést domů z kos-
tela sv. Petra a Pavla, kam jej radotínští 
skauti donesou v sobotu 23. prosince. 

 Od 15.00 do 17.00 hodin si v kostele 
sv. Petra a Pavla můžete poslechnout 
i zazpívat koledy, ochutnat vánoční 
cukroví, nechat si orazítkovat bet-
lémskou pohlednici nebo se podívat 
na živý betlém s malým Ježíškem 
a samozřejmě si odnést kouzlo Vánoc 
v podobě malého plamínku. 

Ti z Radotína, kdo si pro „světlo“ ne-
budou moci přijít osobně (starší či nemo-
houcí občané), mohou kontaktovat Evu 
Procházkovou, telefon 605 858 077.
Více informací najdete na 
www.betlemskesvetlo.cz

MČ Praha 16 zve občany

na

KONCERT

PRAŽSKÉ MOBILNÍ ZVONOHRY

26. 12. 2017 od 16.00 hodin

v prostoru před radnicí
na náměstí sv. Petra a Pavla

Hraje carillonér
Mgr. Radek Rejšek

OD 17.30 HODIN SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Nezapomeňte si s sebou vzít svíčku 

Podzim byl ve znamení divácky velmi 
úspěšné divadelní sezony v Koruně. Ta 
pokračuje i v lednu, kdy se tu objeví 
další špičkové divadelní amatérské sou-
bory. Jedním z nich určitě bude Divadlo 
Soliteater s představením o známém 
dramatikovi.
Zde je rozhovor s hlavním protago-
nistou, hercem a jinak právníkem 
Liborem Ulovcem.
O čem je vaše nová hra, kterou u nás 
představíte?
Rozhodli jsme se inscenovat koláž ze 

života Oscara Wilda, slavného brit-
ského spisovatele a dandyho, a to ve 
formě přednášky, kterou o svém životě 
zestárlý Wilde pořádá ve francouz-
ském exilu.
Proč zrovna Oscar Wilde? Čím mys-
líš, že osloví dnešní publikum?
Jsem přesvědčený, že Oscar Wilde je 
bezesporu zajímavá osobnost, která 
přitáhne pozornost sama o sobě. Zná 
ho každý trochu sečtělý člověk, mnohá 
z jeho děl, ať už se jedná o divadelní hry, 
novely nebo o pohádky, jsou všeobecně 
oblíbená a lidé se k nim opakovaně vra-

Do Koruny se dostaví Oskar Wilde
cejí. Životní osudy Oscara Wilda už tolik 
známé nejsou a já věřím, že naši diváci 
se o nich chtějí něco dozvědět; v tomto 
ohledu může naše hra působit částečně 
i osvětově. Nicméně naším záměrem 
bylo dotknout se na půdorysu životní-
ho příběhu Oscara Wilda i „jinakosti“ 
a odezvy společnosti na ni. Považuji to za 
nadčasové téma, aktuální v každé době 
a za každého režimu. A Oscar Wilde 
skutečně jiný byl – ve všech směrech, 
což společnost nesmírně přitahovalo 
i provokovalo.  

V upoutávce mne zaujala 
věta „Snesu jakékoliv množ-
ství kritiky, pokud použijete 
slova obdivu.“  Je to auten-
tický Wildův výrok? Přijde 
mi velmi současný…
Ano, snažili jsme se do hry 
zakomponovat dostatečné 
množství skutečných citací 
a bonmotů, abychom pod-
trhli povahu Oscara Wilda 
a jeho jedinečnou schopnost 
vysmívat se společnosti, kte-
rá ho milovala i nesnášela zá-
roveň. A skutečnost, že ti tato 
replika připadá současná, jen 
svědčí o Wildově genialitě.

Co si o něm myslíš ty osobně?
Mně se vždycky líbil jako literát, už 
jako dítě jsem zbožňoval Strašidlo 
cantervillské, Šťastného prince jsem 
dokonce uměl zpaměti, takže byla jen 
otázka času, kdy se s ním potkám i na 
divadle. Nakonec jsem se „instaloval“ 
přímo do jeho osoby. O jeho osudech 
jsem mnoho nevěděl, ale čím víc jsem se 
o něm dovídal, tím lépe jsem jeho dílům 
rozuměl. Moje láska k jeho literatuře 
mne neopustila, jako člověk by mi však 
asi lezl na nervy.

Patříte k těm, kteří si nepotrpí na 
Brandla, Velasquezovy Dvorní dámy 
nebo Picassovy kubistické obrazy? Pak 
je každoročně pro Vás výstava Kruhu 
Radotínských Výtvarníků v Kulturním 
středisku U Koruny to pravé ořechové.

Výstava se uskutečnila již po čtyřia-
dvacáté a byla prodejní. Tradičně jsou 
zde vyvěšeny obrazy jak amatérů, tak 
i profesionálů, takže výstava působí 

vlídněji na ty, kteří se v umění moc ne-
orientují. Od maleb pitoreskní krajiny 
z Dolního Poberouní, Šumavy, nebo 
Londýna, přes akty, zátiší i portréty 
až k abstraktnímu umění. Obrazy jsou 
originální, pestrobarevné, plné opti-
mismu a radosti ze života.

A co jste mohli zaslechnout od 
studentek a studentů radotínského 
Gymnázia Oty Pavla, kteří v rámci vý-

tvarné výchovy tuto výstavu navštívili? 
„Inspirovalo mě to, hned jsem si začal 
kreslit“ – „Ani moc, ani málo“ – „Nestačilo 
mě to nudit,“ nebo i stručná slůvka chvá-
ly: „No, dobrý“– „Krásný“ – “Relax“… 

Pokud vás samotné malby tak moc 
nezajímají, spíše jste zvědaví na samot-
né radotínské tvůrce a jejich příběhy, 
budete mít zase za rok jedinečnou pří-
ležitost se s autorkami i autory potkat 
osobně přímo na výstavě a zjistit více 
o jejich životě nebo o jejich obrazech.

Celník Rousseau byl taky amatér

Famózní. To je asi nejkratší a nejvý-
stižnější popis koncertu, který se ode-
hrál o první adventní neděli 3. prosince 
v radotínském kostele Českobratrské 
církve evangelické. 

Vystoupila tu sopranistka Markéta 
Fassati Mátlová spolu s vynikajícím 
klavíristou Štěpánem Kosem. 

Před samotným hudebním vy-
stoupením bylo pokřtěno nové CD 
Emozioni a zapálena první svíce na 
adventním věnci. Symbolického křtu 
a úvodního svátečního slova se ujal 
i Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské 
části Praha 16: „Bylo mi velkou ctí, že 
jsem mohl být na Markétině koncertní 
šňůře jedním z těch, kteří křtili její 
nové, úžasné CD. Každopádně je mi 
ještě větší ctí, že si mezinárodně uzná-
vaná sopranistka ve svém nabitém 
programu najde čas a každým rokem je 
již neodmyslitelnou součástí tradičních 
radotínských adventních koncertů, kte-
rým tak dává punc vysoké kvality,“ sdě-
luje starosta Karel Hanzlík a dodává, 
„za ta léta nám, posluchačům, Markéta 
Fassati – Mátlová udělala vždy velkou 

radost a poskytla umělecké uspokojení, 
takže nám vůbec nezevšedněla, ba na-
opak. Na její koncerty chodí stále více 
a více lidí.“

Vě t š i nu  prog r a mu 
tvořily slavné árie pro 
soprán a klavír (Mo-
zartovo Agnus Dei, Tak 
mám tebe plnou duši od 
Vítězslava Nováka, Roz-
milý slavíčku od Jakuba 
Jana Ryby atd.), nemoh-
ly chybět ani vánoční 
koledy (Chtíc, aby spal 
a Tichá noc).

Zlatým hřebem ovšem 
byla árie z Rusalky: Mě-
síčku na nebi hlubokém – od Marké-
tina oblíbeného skladatele Antonína 
Dvořáka. Jí Markéta dokázala, že pa-
tří k absolutní špičce ve svém oboru. 
A jak se sama vyjádřila, „po Rusalce 
je už jakýkoliv další kus obtížné zazpí-
vat.“ S tím ovšem určitě nesouhlasilo 
téměř 150 lidí, kteří kostel navštívili 
a zcela jistě si odnesli příjemný ad-
ventní zážitek. Závěr programu patřil 

úžasnému Cacciniho Ave Maria, kte-
rým Markéta ještě musela přidávat. 

První advent s Markétou Fassati Mátlovou

Dvanáctý ročník Cyklu nedělních 
předvánočních koncertů pořádá 
Městská část Praha 16 za přispění 
Českomoravského cementu, a.s. 
Kromě koncertu Štěpána Raka, 
který se s novinami minul, nás čeká 
ještě Rybova Česká mše vánoční 
v neděli 17. prosince od tří hodin,
ten den bude probíhat i vánoční trh!

Modlitebna Církve československé husitské
(1. patro domu Prvomájová 909/7, Praha- Radotín)
neděle 24. prosince od 15.00 hodin štědropodvečerní koledování
pondělí 25. prosince od 9.00 hodin vánoční bohoslužba
neděle 31. prosince od 17.00 hodin bohoslužba s poděkováním za uplynulý rok
pondělí 1. ledna od 17.00 hodin modlitební přivítání Nového roku

Kostel farního sboru ČCE Radotín
(Na Betonce 14, Praha-Radotín)
17. prosince – 9.30 hod. bohoslužby společně s dětmi a vánočním divadlem
24. prosince 4. neděle adventní – Štědrý den 9.30 hod. bohoslužba
25. prosince Boží hod vánoční
9.30 hod. bohoslužba se svatou Večeří Páně (Řevnice 14.30)
31. prosinec Silvestr – 9.30 hod. bohoslužba
1.ledna –  15.30 hod. novoroční bohoslužba se svatou Večeří Páně

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla
Ranní mše sv. s barokními roráty Michaela Pospíšila 21. prosince 7.00 hod. 
(Černošice 19. 12.)
Příležitost ke svátosti smíření – vždy ve středu a v pátek od 17.30 před 
pravidelnou mší
24. prosince 4. neděle adventní – 8.30 hod. mše svatá (Černošice 10.30),
15.30 Třebotov – zpívání koled, 16.00 Černošice – bohoslužba slova,
21.00 Kosoř – vigilie Narození páně, 23.30 Radotín „půlnoční“ mše sv. 
z Narození páně
25. prosince slavnost Narození Páně – 8.30 hod. mše sv. (Černošice 10.30)
26. prosince svátek sv. Štěpána – 10.00 hod. Třebotov mše sv.
27. prosince svátek sv. Jana – 18.00 hod mše sv. (Černošice 29.12., Třebotov 
30.12. 17.00)
31. prosince svátek sv. Rodiny – 8.30 hod. mše sv. s obnovou manželských slibů 
(Černošice 10.30)
1. ledna slavnost Matky Boží, Panny Marie – 8.30 hod. mše sv. (Černošice 
10.30)
6. ledna slavnost Zjevení Páně – 17.00 hod. Třebotov mše sv. ze Křtu Páně, 
18.00 hod. Černošice koncert CK Vokal
7. ledna svátek Křtu Páně – 8.30 hod. mše sv. (Černošice 10.30), 17.00 hod. 
Černošice – koncert Černočické komorní filharmonie

kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli 
sobota 6. ledna na Tři krále – od 15.00 hodin „Česká mše vánoční“ Jakuba 
Jana Ryby

Zbraslav, kostel sv. Jakuba
vánoční mše svaté:
24. prosince od 16.00 hodin a od 24.00 hodin s orchestrální pastorální mší 
Josefa Schreiera
25. a 26. prosince od 11.00 hodin
31. prosince a 1. ledna od 11.00 hodin
Kostel bude otevřen i v odpoledních hodinách 25. a 26. prosince. a 1. ledna vždy 
14.00 – 16.30 hodin.

Vánoční bohoslužby

Je tomu jen pár dnů, kdy nás napro-
sto neočekávaně navždy opustil náš 
vzácný kolega a dlouholetý lochkovský 
zastupitel, Ing. Zdeněk Kubička. 

Často si říkám, že ty nejlepší z nás si 
pánbůh zavolá k sobě dřív právě proto, 
že jsou mu tak milí. Se Zdeňkem to tak 
určitě je. V lochkovském zastupitel-
stvu s námi zasedal od roku 1994. Na 
řadu věcí měl svůj osobitý názor, o ně-
mž musel člověk chvíli přemýšlet, než 
ho mohl přijmout, polemizovat s ním 
či ho odmítnout. Vždycky to ale byl 
názor uvážlivý. Ale hlavně, společným 
základem všech jeho postojů byla lid-
ská dobrota. Ta byla základním rysem 
jeho povahy. Na tom se shodují všich-
ni, kdo ho znali. Říká se, že pokud je 

Co chystá KAAN v příštím roce?

člověk veden srdcem, nemůže se příliš 
mýlit. Zdeněk byl toho příkladem. Byl 
jedním ze základních kamenů našeho 
zastupitelstva a vždy jsem si byl jistý, 
že on se nerozdrolí. Byl pojítkem 
nás ostatních. Vždy jsme si říkali, že 
pokud máme nějaké úspěchy, stojí za 
nimi hlavně naše jednota a trpělivost, 
s jakou jsme mohli jít za splněním na-
šich cílů. A Zdeněk na ní měl velkou 
zásluhu.

Už se s ním nebudeme vídat na 
schůzích, ale jen ve vzpomínkách. 
A musím říci, že po prvotním vel-
kém smutku, nyní pokaždé, když si 
na Zdeňka vzpomenu, prosvítí tohle 
setkání s ním můj den. A jsem mu za 
to vděčný. Byla pro nás všechny čest 

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Kubičku

s ním Lochkovu sloužit.
Jménem všech zastupitelů Lochkova

Bude toho hodně, něco se možná ještě 
dodatečně ujasní, ale již nyní je na co zvát.

Na základě ohlasu na aktivity v roce 
2017 slibuje Klub aktivních a nestár-
noucích opět uspořádat klavírní kon-
cert pianisty Jana Novotného v evan-
gelickém kostele Na Betonce a po 

úspěchu šestileté Kláry Gibišové i sa-
mostatný koncert podobně nadaných 
chlapců – houslisty a pianisty. Hned 
v lednu se příznivci KAAN mohou 
sejít s Dr. J. Hořejšovou, anti-aging 
specialistkou, a besedovat o zdraví 
jinak, než tradičně. Kromě jiného se 
seznámí s účinky vody sycené mole-
kulárním vodíkem i tím, jak ji získat. 
V únoru se mohou všichni těšit na 
další výstavu děl Simonetty Šmídové 

v Místní knihovně Radotín.
KAAN se opět chystá do Chrobol na 

oblíbený vícedenní výlet. V roce 2018 
využijeme skvěle vybavenou kuchyň 
a spolu s místními ochutnáme makro-
biotickou stravu a dozvíme se o princi-
pech stravování. Chroboly a Prachatice 
chce představit KAAN i dětem dalším 
výletem. Samozřejmě se uskuteční i pěší 
výlety „na přání“, setkání při čaji s man-
dalami, besedy o knihách, o zdraví...

Na současné i budoucí příznivce se 
KAAN těší a přivítá nové náměty na 
další aktivity.


