
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
srdečně zve všechny radotínské občany, ale i příznivce z okolí

na

XVI. HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
které se uskuteční 

12. – 13. října 2013
tradičně v ulicích Václava Balého a Loučanská

a před radotínskou radnicí na náměstí Sv. Petra a Pavla

Havelské posvícení bude zahájeno v 9.00 hodin slavnostní fanfárou
a bohoslužbou slova pátera Zdeňka Skalického

 (ve stejnou dobu se otevře trh výrobků tradičních řemesel a občerstvení)

Začátek kulturního programu je po oba dny od 10.30 hodin.
Během víkendového programu vystoupí hudební skupiny: 

 Old Fashion Trio, Třehusk, kapely Tó víš, Xindl X,
 Cirkus Ponorka Jan Ponocný (film Revival a Perfect Days), U-Prag a Burma Jones

Dále vystoupí skupina historického šermu Alotrium, MŠ Petrklíč, MŠ Jeden strom,
MŠ Radotín, divadelní spolek Gaudium, Taneční studio Fantasy DC,

Růžena Hartmanová s ukázkou společenských tanců, Farnost Radotín a další…

Součástí programu bude i Den otevřených dveří v místní knihovně
a sobotní večerní Havelská zábava před radnicí

Pro 285 dětí začala nová etapa 
jejich života, nastoupily cestu školou. 
Všichni tito prvňáčci byli v jednotlivých 
městských částech správního obvodu 
Prahy 16 přivítáni natolik slavnostně, 
aby se jim tento den uložil v paměti jako 
příjemný začátek něčeho nového.

V Radotíně a v Lipencích vítá no-

váčky vedle jejich budoucích učitelek 
a ředitele i starosta, ve Zbraslavi po-
dobně zahajují školní rok první tři 
ročníky a ve Velké Chuchli celá škola.

Nějakou dobu před nástupem žáků 
probíhala na všech školách důkladná 
příprava, která se týkala mimo jiné 
i řešení nárůstu počtu žáků v jednot-
livých školách (viz tabulka). Například 

Základní škola Praha-Lipence, kde 
odcházela jedna třída devátá a přiby-
ly dvě první, slučovala dvě odborné 
učebny a rušila knihovnu, aby získala 
kmenové třídy. Tyto očekávané práce 
navíc výrazně zkomplikovala vichřice, 
která odnesla polovinu střechy.

V Radotíně se sice nepracovalo přímo 
ve školních budo-
vách, výstavba kou-
pacího biotopu však 
zasahuje i na školní 
pozemky.

Z toho důvodu 
není po celé zář í 
přístupné dopravní 
hřiště, které se zno-
vu otevře až od října, 
společně s novým 
víceúčelovým spor-
tovním prostorem. 

Obojí však bude až do jara přístupné 
pouze vchodem z ulice Loučanská, 
protože zadní bránu používá stavební 
provoz. Teprve od října také zahájí svou 
činnost Školní klub Klíč. Prozatím totiž 
zadní vchod do budovy II. stupně může 
využívat pouze Základní umělecká 
škola, jejíž žáci se k němu dostanou po 
rozběhové dráze.

Začal další školní rok

škola počet 
prvňáčků

počet prvních 
tříd

počet žáků ve škole

ZŠ Praha - Radotín 101 4 673
ZŠ Vladislava Vančury
 Praha-Zbraslav

109 4 668

ZŠ Charlotty Masarykové
Praha-Velká Chuchle

40 2 233

ZŠ Praha - Lipence 35 2 205

Městská část Praha - Velká Chuchle 
a Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy
pořádají v rámci oslav 80. výročí založe-
ní Základní školy Charlotty Masarykové 
ve Velké Chuchli pod záštitou Mgr. Mar-
tina Melichara, starosty MČ Praha - Vel-
ká Chuchle, další cyklus koncertů.

V neděli 15. září od 16.00 hodin 

Písně Zlaté bohyně – staroegyptské 
milostné písně přednese Petra Ko-
houtová (mezzosoprán), doprovodí ji 
Jakub Klár (flétna), Daniel Mikolášek 
(perkuse) a Rudolf Měřínský (loutna).

V pátek 20. září od 18.00 hodin ve 
Violoncellovém recitálu Jana Zlámala 

a Ladislava Mariaše zazní skladby 
J. S. Bacha, J. Haydna, Z. Kodályho 
a A. Piatti. Koncert je součástí setkání 
„Malochuchelských rodáků“.

V úterý 1. října od 19.30 hodin 
Tradiční a barokní témata ze Skotska 
a Irska, „Písně k loutně“ Petra Ebena 
i svou původní tvorbu zahraje Michal 
Hromek Consort.

V pátek 18. října od 17.00 hodin za-
zní Flétny v podzimní náladě v podání 
Flétnového souboru Syrinx pod vede-
ním Magdaleny Bílkové Tůmové.

Koncerty se, stejně jako loni, usku-
teční v kostele Narození Panny Marie 
v Malé Chuchli.

II. Chuchelské babí léto

Kurzy U Koruny 

Neděle 6. října
Mše svatá za Elišku Přemyslovnu
kostel sv. Jakuba na Zbraslavi
od 11 hodin
Zbraslavský košt (ve spolupráci s ma-
jiteli zbraslavských vinoték) doplněný 
o hudební produkci Jany Rychterové 
s doprovodem houslí Vl. Pecháčka
Restaurant PATIUM, zimní a letní za-
hrada, od 15.00 do 21.00 hodin
vstupné 50 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Slavnosti Elišky Přemyslovny 2013
dny městské části Praha - Zbraslav

Na víkend do středověku
jubilejní 10. ročník
Středa 2. října
Středověká galantnost a kurtoazie 
na dvoře Jana Lucemburského
(veřejná přednáška)
Přednáší Michal Kotík v doprovodu 
krásné dámy
od 19.00 hodin v Dobře utajeném skle-
pě v domě U modré ryby (U Národní 
galerie č. 469 na Zbraslavi)
vstupné dobrovolné
Čtvrtek 3. října
Za Eliškou Přemyslovnou na Mělník 
kulturně historický výlet s osvědčeným 
průvodcem Vladislavem Dudákem
sraz v 8.00 hodin před hotelem Barbora 
na Zbraslavi (návrat do 17.00 hodin)
jízdné 150 Kč
od 19.00 hodin kytarový koncert
v kostele sv. Havla
(hraje Štěpán Rak se svým synem)
vstupné dobrovolné

Pátek 4. října
Noc varhan – slavnostní dvojkoncert 
s překvapením věnovaným
královně Elišce (hraje Jaroslav Tůma)
Husův sbor Zbraslav, od 19.30 hodin
vstupné dobrovolné
Sobota 5. října
Průvod krále Václava II. a jeho 
dcer,
družiny a hudebníků
start v 11.00 hodin, průvod se vydá 
ze Slunečního města dle stanovené 
trasy z minulých let
Obrazy ze středověkého života 
(rodinný program)
hudba, tanec a souboje rytířů, 
středověké tržiště, ukázky řemesel 
a další nabídka
prostranství před Dětským do-
movem Charlotty Masarykové 
od 13.00 do 19.00 hodin
vstupné dobrovolné

se uskuteční tentokráte na novém bou-
lovišti, které se nachází v areálu plá-
žového volejbalu RSK. Zájemci o tento 
populární turnaj nemohou bouloviště 
nenajít! Je umístěno na pahorku, zva-
ném Elbrus, za volejbalovými kurty. 

Turnaj se uskuteční tradičně v ne-
děli, a to 22. září 2013 od 14.00 hodin, 
prezentace probíhá od 13.45 hodin.

Pozor! Počet startujících bude tento-
kráte omezen na 30 (tedy 10 tříčlen-
ných partiček) podle zásady „kdo dřív 
přijde, ten dřív mele“, totiž

…ten si zahraje!

Pétanque-ové loučení s létem

Za zády hráčů se nachází 
areál, kde se bude hrát 

Jak změnit zaběhnutý každodenní stereo-
typ? Lze najít sport, ve kterém muž a žena fun-
gují jako rovnocení partneři? Co zkusit tanec?

Tanec je jedním z mála sportů, který 
se dělá v páru, člověk se při něm soustře-
dí nejen na své pohyby, ale zároveň i na 
svého partnera. Ať už při standardním 
nebo latinskoamerickém tanci, vždy musí 
zkoordinovat své pohyby s těmi jeho, aby 
byl tanec tancem. Prostě, kouzlo souhry 
partnerů je zde mnohem důležitější než 
jindy. A v kurzu se to lze naučit hezky krok 
za krokem od úplných začátků. a to i přímo 

„za humny“. Od října 2013 budou taneční 
kurzy probíhat každou neděli v Radotíně 
a každý čtvrtek na Zbraslavi.

Vzdávat to nemusejí ani ženy, které ne-
mají tanečního partnera. Opět se otevírají 
kurzy latinskoamerických tanců jen pro 
ženy. 

A pokud by se komukoli po tanečních 
začalo stýskat, po každé sezoně může vy-
razit na taneční soustředění.

Objevte kouzlo 
svého partnera…

Více informací na:
www.tanecni-praha.cz

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny připravuje na čtvrtek 26. 
září od 19.00 hodin na klubové scéně 
Kulturního střediska Radotín další 
cestopisný večer, tentokrát i s ukázkou 
polynéského tance!  

Slávka Chrpová, šéfredaktorka časo-
pisu Cykloturistika, se v multimediální 
projekci ohlédne za cestou se skládacím 
kolem do Francouzské Polynésie, kte-
rou podnikla společně s cestovatelkou 
Ludmilou Rumlovou. Řeč bude o Tahiti 
a dalších šesti ostrovech – zelené a roze-
klané Raiatee, vanilkovém ostrově Tahaa, 
turisty okupované Bora-Boře, panen-
ském a rustikálním Huahine a nejmen-
ším a nejzápadnějším Maupiti. Jeden 
z ostrovů v překladu znamená „vagina“, 
jiný zahrnuje místo Taputapuatea, které 
může fungovat jako dokonalé zvukoma-

lebné slovo pro celé srdce Tichomoří, jak 
se někdy Francouzské Polynésii říká. 

Jsou opravdu polynéské ostrovy po-
sledním rájem na světě, jak o tom píše 
ve své knize Miloslav Stingl? Jaké jsou 
výhody cestování na skládacích kolech? 
Jak to vypadá, když se k ostrovům blíží 
tsunami a probíhá evakuace? Co měla 
cesta společného s tzv. ebicyklisty, Jiřím 
Gryagrem a Milanem Rastislavem Šte-
fánikem? Jaké krásy nabízí jižní obloha? 
Jaké tance předvádějí domorodci?

S hvězdáři na kole pod polynéskou 
oblohou

Polynésií na skládacím kole – ve čtvrtek 
26. září v 19.00 hodin na klubové scéně 
Kulturního střediska Radotín
Rezervace vstupenek:
rezervacekskoruna@centrum.cz, před-
prodej vstupenek každou středu od 
16.00 do 18.00 hodin v domě U Koruny.

Kulturní středisko Radotín v domě U Koruny připravilo ve školním roce 2013/2014 tradiční 
nabídku volnočasových aktivit pro dospělé i pro děti, letos obohacenou o dvě novinky – kurzy 
italštiny a žonglování:
Kurzy angličtiny (zápis na 1. hodině v KS U Koruny 7. října 2013 – Mgr. Raková)
Angličtina pro začátečníky: pondělí 17.00-17.45 hodin 
Angličtina pro mírně pokročilé: pondělí 18.00-18.45 hodin 

Kurzy kalanetiky (zápis na první hodině v ZŠ Loučanská 7. října – I. Barsová, info: 728 048 045)
Kalanetika 1: pondělí 18.00-19.00 hodin
Kalanetika 2: pondělí 19.00-20.00 hodin

Kurzy společenského tance (Hartmanová, přihlášky a info: 777 999 644, www.tanecni-praha.cz)
taneční pro mládež, dospělé a ženy

Kurzy břišních tanců a flamenga (I. Hanová, přihlášky a info: ihanova@volny.cz )
Ciao Italia! Nový kurs italštiny pro děti i dospělé 
Kurz bude probíhat od 3. října vždy ve čtvrtek, v malé skupince (do 5. studujících, od 10 let), 
individuální přístup. 
děti 16.30-17.30 hodin
dospělí 17.30-18.30 hodin. 
Přihlášky a info celé září ihanova@volny.cz
Kurz žonglování pro děti (přihlášky na dana.radova@praha16.eu)
Podle zájmu dětí bude určen den a hodina.

Kurz Světýlka – cvičení pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do 3 let
Hraní s dětmi formou básniček, říkadel a písniček v souladu s psychomotorickým 
vývojem dětí rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Součástí je cvičení na balónech, drobné 
výtvarné aktivity a informace o nejrůznějších tématech (psychomotorický vývoj dětí, 
správné nošení miminek,  nošení dětí v  šátku, kojení, zoubky, strava, botičky…). 
Cílem cvičení je inspirovat rodiče, jak s dětmi cvičit a rozvíjet je. 
Keramika pro předškolní děti, rodiče i prarodiče (Přihlásit a informovat na kurzy
Světýlek a keramiku  se můžete u lektorky Jany Fillové, e-mail: jfillova@seznam.cz
začátek kursů je 10. září od 9.00 hodin, kdy se konají ukázkové hodiny.)


